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Cronica AGEPI
Acord de reducere a pirateriei
în sfera tehnologiilor informaţionale
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Agenţia
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi „Business Software
Alliance” (Alianţa mondială a producătorilor de soft) au semnat
la 1 noiembrie curent un Protocol de cooperare pentru aplicarea legislaţiei şi pentru prevenirea criminalităţii în domeniul drepturilor de autor. Protocolul prevede, în special,
reducerea pirateriei în sfera tehnologiilor informaţionale (IT).
Problemele ce ţin de protecţia dreptului de autor asupra
programelor de calculator au căpătat în prezent o importanţă
principială. Încălcările dreptului de autor asupra programelor
au atins cote impunătoare, dat fiind faptul că, sub aspect
tehnic, este foarte greu de stabilit autenticitatea soft-ului, şi
programele piratate sunt dificil de depistat. Date precise privind
rata pirateriei programelor de calculator în Republica Moldova
nu există. Potrivit datelor Business Software Alliance, în ţările
CSI acest indicator reprezintă 96% din volumul total al
exemplarelor valorificate.
Protocolul a fost semnat în vederea colaborării în scopul
depistării, prevenirii şi combaterii criminalităţii în domeniul
drepturilor de autor asupra programelor de calculator; elaborării
unor programe de instruire şi formare practică şi teoretică în
domeniu, de educare şi informare a publicului; îmbunătăţirii
cadrului legislativ referitor la depistarea, prevenirea şi
combaterea criminalităţii în domeniul drepturilor de autor, precum
şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.
Conform Acordului, Părţile vor desfăşura o acţiune cu tema
„Educarea pieţei şi aplicării legii” în ceea ce ţine de utilizarea
programelor de calculator. Totodată, vor fi organizate campanii
media privind avantajele utilizării soft-urilor autorizate. Toate
aceste activităţi sunt concepute în vederea prevenirii
criminalităţii în domeniul drepturilor de autor asupra programelor
de calculator, având în vedere proliferarea software, a cărei
rată în Republica Moldova continuă să crească.
Potrivit Codului Penal al Republicii Moldova, persoanele fizice
care încalcă drepturile producătorului în domeniul IT pot fi amendate cu 16-20 mii lei (circa 1000-1200 euro) sau obligate să
presteze 180-240 zile de muncă gratuită în folosul comunităţii.
Amenda pentru firme constituie de la 40 până la 80 mii lei.

„Dreptul de autor şi drepturile de difuziune”
(seminar subregional AGEPI-OMPI-CISAC)
În perioada 8-9 noiembrie curent la Chişinău s-a desfăşurat
seminarul subregional cu genericul „Dreptul de autor şi
drepturile de difuziune”, organizat de AGEPI în colaborare cu
Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI) şi
Confederaţia Internaţională a Societăţilor de Autori şi
Compozitori (CISAC).
La lucrările seminarului au participat specialişti notorii din
cadrul OMPI, CISAC, reprezentanţi ai organizaţiilor de
administrare pe principii colective a drepturilor de autor şi
drepturilor conexe, instituţiilor din domeniul audiovizualului din
Irlanda, România, Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus.
Din partea Republicii Moldova au participat reprezentanţi
de la circa 20 de uniuni de creaţie, întreprinderi şi organizaţii,
ministere şi departamente activitatea, cărora are tangenţă cu
tematica seminarului.
Specialiştii de la OMPI şi CISAC au familiarizat audienţa cu
ultimele realizări din domeniul protecţiei dreptului de autor şi
drepturilor conexe, din perspectiva convenţiilor şi tratatelor
internaţionale, cât şi cu cele mai stringente probleme din
domeniul dat. Discuţiile au fost axate, în special, pe practica
activităţii organizaţiilor de administrare pe principii colective
a dreptului de autor şi drepturilor conexe din Europa,
negocierea şi încheierea contractelor de licenţă dintre aceste
instituţii şi organizaţiile de teleradiodifuziune.
Pe 9 noiembrie dnii Ştefan Novac, Director general al AGEPI,
Mitco Chatalbashev, Director pentru afaceri europene, CISAC,
şi Victor Vazques Lopez, Consilier juridic, Secţia management şi tehnologia comerţului electronic, OMPI, au susţinut o
conferinţă de presă la agenţia „INFOTAG”. Experţii internaţionali
au răspuns la întrebările jurnaliştilor, specificând că în domeniul
protecţiei dreptului de autor Republica Moldova face primii paşi

prin crearea organizaţiilor de administrare pe principii colective
a dreptului de autor şi a drepturilor conexe. De asemenea, s-a
menţionat că Moldova, la fel ca şi alte state din spaţiul
ex-socialist, nu are tradiţii dezvoltate de protecţie a drepturilor
de autor. Situaţia, însă, urmează să evolueze spre bine în
contextul aspiraţiilor de integrare europeană pe care le
manifestă Republica Moldova.

Acord bilateral de cooperare
în domeniul protecţiei proprietăţii industriale
Pe 13-14 noiembrie curent o delegaţie a Oficiului de Brevete
al Republicii Bulgaria, în frunte cu dl Kostadin MANEV,
Preşedinte, s-a aflat în vizită la AGEPI în vederea încheierii
unui Acord bilateral de cooperare în domeniul protecţiei proprietăţii industriale. Din partea Republicii Moldova Acordul a
fost semnat de către dl Ştefan NOVAC, Director General al
AGEPI, împuternicit cu dreptul respectiv, în prezenţa Excelenţei
sale dlui Nikolay ILIEV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, şi a dlui
Peycho PEYCHEV, Consilier al Ambasadei Republicii Bulgaria
în Republica Moldova.
Având drept bază necesitatea dezvoltării unei efective
cooperări de afaceri, ştiinţifice şi tehnice între Republica
Bulgaria şi Republica Moldova şi conştientizând importanţa
ascendentă a protecţiei proprietăţii industriale asupra
dezvoltării relaţiilor de piaţă în economiile celor două ţări, Părţile
urmează să întreprindă măsurile necesare pentru a dezvolta
şi extinde relaţiile reciproc avantajoase printr-un schimb
eficient de experienţă şi asistenţă în domeniile menţionate.
La modul concret cooperarea dintre Părţi se va axa pe
schimbul de publicaţii oficiale şi acte legislative în domeniul
proprietăţii industriale, pe informarea reciprocă privind
protecţia invenţiilor, designului industrial, mărcilor şi denumirilor
de origine a produselor, soiurilor de plante şi raselor de animale,
realizarea drepturilor de proprietate industrială în procesul
valorificării produsului intelectual. Subiecte aparte ale
Acordului le constituie sistemele computerizate şi tehnologiile
informaţionale utilizate în cadrul celor două Oficii, promovarea
proprietăţii industriale, accesul la informaţie, inclusiv serviciile
informaţionale în domeniul proprietăţii industriale prestate
sectorului industrial, perfecţionarea specialiştilor. Deoarece
Bulgaria este o ţară candidată la UE, Părţile vor coopera în
vederea armonizării legislaţiei naţionale cu normele şi
standardele europene. Metodele tradiţionale de realizare a
acestor deziderate prevăd consultaţii, seminare bilaterale,
traininguri practice organizate cu concursul oficiului bulgar
şi al celui moldovean.
Până la ora actuală AGEPI este semnatara unor acorduri
bilaterale de cooperare în domeniul proprietăţii industriale şi
intelectuale cu mai multe ţări din CSI şi UE, inclusiv cu Franţa,
România, Ungaria, Rusia, Ucraina, Belarus, în curs de
negociere aflându-se Acordul de cooperare cu Azerbaidjan.

Seminare privind protecţia PI pentru cadre
didactice şi studenţi
În scopul familiarizării cadrelor didactice, doctoranzilor şi
studenţilor cu problemele protecţiei proprietăţii intelectuale în
Republica Moldova AGEPI în comun cu instituţiile superioare
de învăţământ organizează sistematic seminare de
şcolarizare în domeniu.
În această ordine de idei pe 24 octombrie curent a avut loc
un seminar pentru doctoranzii de la Universitatea Tehnică a
Moldovei. Comunicarea cu tema „Identificarea invenţiei.
Obiectul invenţiei şi elementele ei” a fost prezentată de Natalia
Necliudova, şef Secţie mecanică, electricitate, tehnici
industriale.
Pe 6 noiembrie curent a avut loc o întâlnire cu studenţii
Senatului studenţesc de la Universitatea de Stat din Moldova.
Tematica întrunirii s-a axat pe obiectele de proprietate
intelectuală şi protecţia lor juridică. Andrei Moisei, director
Departament juridic, şi Ion Ţîganaş, şef Secţie control şi
respectarea legislaţiei, au abordat subiecte privind aspectele
juridice ale procedurii de înregistrare şi utilizare a obiectelor
de proprietate intelectuală, combaterea contrafacerii şi
pirateriei etc.
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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 промышленной собственности. Бюллетень включает систематизированные ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются официальные документы, положения, международные конвенции,
двусторонние соглашения, нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.
Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных
условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности,
другой деятельности.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2005)
AD
AE
AF
AG
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE

Andorra
Emiratele Arabe Unite
Afganistan
Antigua şi Barbuda
Albania
Armenia
Antilele Olandeze
Angola
Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)
Argentina
Austria
Australia
Azerbaidjan
Bosnia-Herţegovina
Barbados
Bangladesh
Belgia
Burkina Faso
Bulgaria
Bahrein
Burundi
Benin
Bermude
Brunei Darussalam
Bolivia
Brazilia
Bahamas
Bhoutan
Botswana
Biroul de Mărci
Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux
Belarus
Belize
Canada
Republica
Democrată
Congo
Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Insulele Cook
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Insulele Capului
Verde
Cipru
Republica Cehă
Germania

DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FK
FR
GA
GB
GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

Djibouti
Danemarca
Dominique
Republica Dominicană
Algeria
Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)
Ecuador
Estonia
Egipt
Sahara de Apus
Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)
Oficiul European
de Brevete (OEB)
Eritrea
Spania
Etiopia
Finlanda
Insulele Falkland
(Malvine)
Franţa
Gabon
Regatul Unit
Grenada
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Guineea Ecuatorială
Grecia
Georgia de Sud şi
Insulele Sandvici de
Sud
Guatemala
Guineea-Bissau
Guiana
Hong-Kong
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica

JO
JP
KE
KG
KH
KM
KN
KP
KR
KW
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK

Iordania
Japonia
Kenya
Kârgâzstan
Cambodgia
Comore (Insule)
Saint Kitts şi Nevis
Republica Populară
Democrată Coreea
Republica Coreea
Kuweit
Kazahstan
Laos
Liban
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Luxembourg
Letonia
Libia
Maroc
Monaco
Republica Moldova
Madagascar
Macedonia (fosta
Republică Iugoslavă)
Mali
Myanmar
Mongolia
Macao
Mauritania
Montserrat
Malta
Maurice
Maldive
Malawi
Mexic
Malaysia
Mozambic
Namibia
Niger
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Noua Zeelandă
Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
Oman
Panama
Peru
Papua-Noua Guinee
Filipine
Pakistan

PL
PT
PY
QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VC
VE
VG
VN
WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

Polonia
Portugalia
Paraguay
Qatar
România
Federaţia Rusă
Ruanda
Arabia Saudită
Insulele Salomon
Seychelles
Sudan
Suedia
Singapore
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San-Marino
Senegal
Somalia
Suriname
Sao Tomée
şi Principe
Salvador
Siria
Swaziland
Insulele Turks
şi Caicos
Ciad
Togo
Thailanda
Tadjikistan
Turkmenistan
Tunisia
Turcia
Trinidad-Tobago
Tuvalu
Taiwan
(provincie chineză)
Republica Unită
a Tanzaniei
Ucraina
Uganda
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Saint Vincent
şi Grenadines
Venezuela
Insulele
Virgine Britanice
Vietnam
Samoa
Yemen
Serbia şi Muntenegru
Africa de Sud
Zambia
Zimbabwe

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

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

SU

Uniunea Sovietică
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Invenţii / Inventions / Изобретения

P

rotecţia 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 BOPI se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate şi brevetele
eliberate conform procedurii naţionale.

T

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

П

равовая 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 приоритет, авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, 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 содержать документы, предусмотренные в ст. 10(2), (3) данного Закона.
В BOPI 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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INVENTIONS

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII
INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS
КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ
(11) Numărul brevetului
Number of the patent
Номер патента
(12) Denumirea tipului de document
Denomination of the type of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
Код вида документа в соответствии со Стандартом SТ.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea cererii/brevetului
Information on the correction of the application/patent specification
Информация об исправлениях, внесенных в заявку/патент
(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки
(22) Data depozitului
Filing date of the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number of the priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data depozitului cererii prioritare
Filing date of the priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code in accordance with WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со стандартом SТ.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: BOPI number, year
Дата публикации заявки: номер BOPI и год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: numărul BOPI, anul
Date of publication of patent granting decision: BOPI number, year
Дата публикации решения о выдаче патента: номер BOPI и год
(47) Data eliberării brevetului
Date of issuance of patent
Дата выдачи патента
(48) Data publicării cererii/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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SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
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.
Exploziv
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting
Механика. Освещение. Отопление. Оружие.
Взрывные работы

G

Fizică
Physics
Физика

H

Electricitate
Electricity
Электричество

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)
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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
codul 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 codul 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 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 examinarea în fond (se aplică pentru publicare când documentul cu codul 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 examinarea în fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codul 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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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
AA1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse, aranjate în ordinea numerelor de depozit
Numerical index of filed patent applications
Нумерационный указатель поданных заявок на патенты на изобретения
AA1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse, aranjate în ordinea claselor CIB
Subject index of filed patent applications
Систематический указатель поданных заявок на патенты на изобретения
AA1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse, aranjate în ordinea alfabetică a numelor solicitanţilor
Name index of applicants of filed patent applications
Именной указатель поданных заявок на патенты на изобретения
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патенты на изобретения
BB1A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate, aranjate în ordinea numerelor de depozit (semestrial)
Numerical index of published patent applications (half-yearly)
Нумерационный указатель опубликованных заявок на патенты на изобретения (полугодовой)
BB1A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate, aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)
Subject index of published patent applications (half-yearly)
Систематический указатель опубликованных заявок на патенты на изобретения (полугодовой)
BB1A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate, aranjate în ordinea alfabetică a numelor solicitanţilor (semestrial)
Name index of applicants of published patent applications (half-yearly)
Именной указатель опубликованных заявок на патенты на изобретения (полугодовой)
FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for invention
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 invention (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 invention (half-yearly)
Систематический указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения о выдаче патентов
(полугодовой)
FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea alfabetică a numelor inventatorilor (semestrial)
Name index of inventors of granted patents for invention (half-yearly)
Именной указатель авторов изобретений по заявкам, по которым приняты решения о выдаче
патентов (полугодовой)
FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea alfabetică a numelor/denumirilor titularilor (semestrial)
Name index of patent owners of granted patents for invention (half-yearly)
Именной указатель владельцев патентов на изобретения, по заявкам на которые приняты решения
о выдаче патентов (полугодовой)
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of issued patents for inventions
Перечень выданных патентов на изобретения
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BB1A Cereri de brevet /
Patent applications /
Заявки на изобретения

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie
în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea privind brevetele de invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995.
Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă, se află în biblioteca
AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este
parte, se publică în limba engleză în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibliografice,
rezumatul şi desenele, după caz. Săptămânalul este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul eurasiatic,
la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete
(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, accesibile
publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

P

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. Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in this Official Bulletin issue, are
available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for
payment of an additional fee.
Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is party,
are published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes bibliographic data, abstracts and
drawings, if necessary. The weekly is available for public in the AGEPI library.
Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official Bulletin
of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The
Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library.
Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which are published in PCT
GAZETTE and descriptions of the Eurasian applications and patents for inventions are present in the
AGEPI library, available for public and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of
an additional fee.

П

убликация заявок на изобретения в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на
условиях, 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, находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть
заказаны их копии.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной
кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются на английском
языке в еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные,
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 данные, реферат и, если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.
Описания к международным заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы
в PCT GAZETTE, и описания к евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в библиотеке
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

a 2006 0180 (13) A
Int. Cl.: B61L 3/12 (2006.01)
2004.12.01
TO2003A 000978
2003.12.05
IT
2006.07.03
PCT/EP2004/053217, 2004.12.01
WO 2005/054030 A1, 2005.06.16
ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO
S.p.a., IT
SABINA Salvatore, IT; CANEPA Giovanni, IT
JENICICOVSCAIA Galina
Baliză de cale ferată şi procedeu de confecţionare a acesteia
Baliza de cale ferată include corpul 3, ce conţine circuitul electronic 4 care recepţionează
semnalul electromagnetic de activare de la
transportul care se deplasează pe terasamentul liniei de cale ferată şi generează semnalul
codificat de răspuns (telegrama), care se
transmite spre transport. Corpul 3 este format
dintr-o bucată din material electroizolant având
cel puţin un loc încastrat de fixare 12a, ce
conţine circuitul electronic 4, care este înglobat
într-un strat izolant de răşină siliconică 40,
turnată în interiorul locului încastrat de fixare
şi solidificată acolo.

(54)
(57)

Железнодорожный маяк и способ его
изготовления
Железнодорожный маяк включает корпус
3, несущий электронную схему 4, которая
принимает электромагнитный активизирующий сигнал от движущегося по железнодорожному полотну транспорта и генерирует
кодированный передаваемый на транспорт
ответный сигнал (телеграмму). Корпус 3
выполнен цельным из электроизоляционного материала и имеет, по меньшей мере,
одно утопленное посадочное место 12а,
содержащее электронную схему 4, которая
заделана в изоляционный слой силиконовой смолы 40, залитой внутрь утопленного
посадочного места и затвердевшей в нем.
П. формулы: 12
Фиг.: 3

Revendicări: 12
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)

*

Railway beacon and process for manufacturing thereof
Railway beacon having a casing 3, supporting an electronic circuit 4, which receives an
electromagnetic enabling signal from a vehicle traveling along a railway line and generates a coded response signal (telegram),
transmitted to the vehicle. The casing 3 is
formed one-piece of electrical insulating material and has at least one sunken seat housing 12a containing the electronic circuit 4,
which is embedded in an insulating layer of
silicone resin 40, poured and set inside the
sunken seat housing.
Claims: 12
Fig.: 3
*
*
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(21)
(51)

a 2005 0153 (13) A
Int. Cl.: C05F 5/00 (2006.01)
A01N 37/08 (2006.01)
A01N 59/14 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
(22) 2005.05.30
(71)(72) ENCIU Petru, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD;
ENCIU Eugenia, MD
(54) Agent pentru nutriţia extraradiculară şi protecţia plantelor
(57) Invenţia se referă la un agent pentru nutriţia
extraradiculară şi protecţia plantelor, care poate
fi utilizat în viticultură.
Agentul, conform invenţiei, conţine:
vinasă
10…98% volum
preparat fungicid
90% din cantitatea
recomandată

INVENŢII

MD - BOPI 11/2006

acid boric
acid giberelic
apă

0,05%
5 ppm/l
restul.

(87)
(71)
(72)

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Agent for extraroot nutrition and plant protection
The invention refers to an agent for extraroot
nutrition and plant protection, which may be
used in viticulture.
The agent, according to the invention, contains:
vinasse
10…98 vol. %
fungicidal preparation
90% of the
recommended quantity
boric acid
0,05%
gibberellic acid
5 ppm/l
water
the rest.

(74)
(54)
(57)

Claims: 1
*
*
(54)
(57)

Revendicări: 20
Figuri: 3

*

Средство для внекорневой подкормки и
защиты растений
Изобретение относится к средству для
внекорневой подкормки и защиты растений,
которое может быть использовано в виноградарстве.
Средство, согласно изобретению, содержит:
коньячную барду
10…98% объемных
фунгицидный препарат
90% от
рекомендуемого количества
борную кислоту
0,05%
гибберелловую кислоту
5 м.д./л
вода
остальное.

*
*
(54)
(57)

П. формулы: 1

(21)
(51)

(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)

a 2006 0080 (13) A
Int. Cl.: C07D 498/22 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
2004.11.04
MI2003A 002144
2003.11.07
IT
2006.03.07
PCT/EP2004/012490, 2004.11.04

WO 2005/044823, 2005.10.19
ALFA WASSERMANN S.P.A., IT
VISCOMI, Giuseppe, C, IT; CAMPANA, Manuela,
IT; BRAGA, Dario, IT; CONFORTINI, Donatella,
IT; CANNATA, Vincenzo, IT; RIGHI, Paolo, IT;
ROSINI, Gofftredo, IT
GLAZUNOV Nicolai
Forme polimorfe de rifaximin în calitate de
antibiotice
Invenţia se referă la formele polimorfe cristaline de rifaximin a şi rifaximin b, precum şi la
forma subcristalină de rifaximin g, folosite la
fabricarea medicamentelor cu conţinut de rifaximin pentru administrare orală şi locală, obţinute prin cristalizare, care se realizează prin
dizolvarea rifaximinului brut în alcool etilic fierbinte. Cristalizarea produsului este iniţiată prin
adăugarea apei la o temperatură anumită, pe
parcursul unui anumit interval de timp, după
care se realizează uscarea sub control, până
când produsul finit atinge un anumit conţinut
de apă.

*

Polymorphic forms of rifaximin as antibiotics
The invention refers to the crystalline polymorphic forms of rifaximin a and rifaximin b, as well
as to a poorly crystalline form of rifaximin g,
useful in the production of medicaments containing rifaximin for the oral and topical use,
obtained by a crystallization process carried out
by hot-dissolving of the raw rifaximin in ethyl
alcohol. The product crystallization is caused
by addition of water at a fixed temperature and
for a fixed period of time, followed by drying
under controlled conditions, until reaching a
precise content of water in the end product.
Claims: 20
Fig.: 3
*
*

(54)
(57)

*

Полиморфные формы рифаксимина в качестве антибиотиков
Изобретения относится к кристаллическим
полиморфным формам рифаксимина a и
рифаксимина b, а также к низкокристалли-
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ческой форме рифаксимина g, используемым для изготовления лекарств, содержащих рифаксимин для перорального и
местного применения, полученных посредством кристаллизации, осуществляемой
растворением сырьевого рифаксимина в
горячем этиловом спирте. Кристаллизацию
продукта вызывают путем добавления воды

16

при определенной температуре в течение
определенного промежутка времени, после
чего осуществляется высушивание под контролем, пока конечный продукт не достигнет
определенного содержания воды.
П. формулы: 20
Фиг.: 3
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Изобретения, по которым приняты
решения о выдаче патентов

O

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.

A

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.

Л

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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3176 (13) F1
Int. Cl.: A01G 17/00 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
(21) a 2006 0060
(22) 2006.02.20
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD
(72) ŞIŞCANU Gheorghe, MD; PISCORSCHAIA
Valentina, MD; TITOVA Nina, MD; PÂNTEA Maria,
MD; BALAUR Nicolae, MD; VORONŢOV Veaceslav, MD; CHINTEA Pavel, MD; ŞVEŢ Stepan, MD
(54) Procedeu de cultivare a plantelor pomicole
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
pomicultură şi poate fi aplicată la cultivarea
plantelor pomicole.
Procedeul de cultivare a plantelor pomicole
include tratarea lor extraradiculară în perioada
creşterii vegetative intense cu soluţie apoasă
de 0,01...0,10% de glucozidă steroidică cu formula chimică 3-O-[b-D-glucopiranozil-(1®2)b-D-glucopiranozil]-26-O-(b-D-glucopiranozil)(25R)-furost-5-en-3b,22a,26-triol cu un consum total de 250...500 L/ha.

ву, в частности к плодоводству, и может быть
использовано при культивировании плодовых растений.
Способ культивирования плодовых растений включает их внекорневую обработку в
период интенсивного вегетативного роста
0,01...0,10% водным раствором стероидного
глюкозида с химической формулой 3-O-[bD-глюкопиранозил-(1®2)-b-D-глюкопиранозил]-26-O-(b-D-глюкопиранозил)-(25R)фурост-5-eн-3b,22a,26-триол с общим расходом 250...500 л/гa.

(11)
(51)

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Process for cultivation of fruit-bearing plants
The invention refers to agriculture, in particular
to fruit growing, and may be used in the cultivation of fruit-bearing plants.
The process for cultivation of fruit-bearing
plants includes the extraroot treatment thereof
in the intense vegetative growth period with
0,01...0,10% aqueous solution of steroid glucoside with chemical formula 3-O-[b-Dglucopyranosyl-(1®2)-b-D-glucopiranosyl]26-O-(b-D-glucopiranosyl)-(25R)-furost-5-en3b,22a,26-triol, with a total consumption of
250...500 L/ha.
Claims: 1
*
*

(54)
(57)
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*

Способ выращивания плодовых растений
Изобретение относится к сельскому хозяйст-

П. формулы: 1

(11)
(51)

3177 (13) F1
Int. Cl.: A01G 17/02 (2006.01)
A01G 17/06 (2006.01)
(21) a 2005 0139
(22) 2005.03.21
(71)(73) INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD
(72) BOTNARENCO Andrei, MD; PARFENENCO
Lidia, MD; CUHARSCHI Mihail, MD
(54) Procedeu de cultivare a viţei de vie
(57) Invenţia se referă la viticultură, în special la un
procedeu de cultivare a viţei de vie.
Procedeul, conform invenţiei, include formarea
butucului de viţă de vie şi fixarea acestuia pe
spalier, totodată butucul se formează cu tulpină
de 110…140 cm, cu cordon bilateral sau unilateral, iar spalierul este constituit din stâlpi în
care sunt executate orificii străpunse la o
distanţă de 50 şi 300 mm de la capătul superior al acestora, prin care trec una sau două
sârme paralele, de care se leagă braţele
cordonului, coardele şi lăstarii fiind amplasaţi
liber în spaţiu.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Process for vine cultivation
The invention refers to viticulture, namely to a
process for vine cultivation.
The process, according to the invention, includes formation of the vine bush and fixation
thereof onto the trellis, at the same time the vine
bush is formed with a stem of 110…140 cm,
with bilateral or unilateral cordon, and the trel-
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lis consists of posts wherein there are made
through holes at a distance of 50 and 300 mm
from their upper end, through which there pass
one or two parallel wires, to which the cordon’s
arms are tied up, the vine shoots and the
sprouts being freely placed in the space.

de citrat amoniacal al fierului(III) cu formula
generală: [2C 6H 5O 7Fe III·C 6H 6O 7(NH4) 2·nH 2O]
cu concentraţia de 0,15...0,35 g/L, tratarea cu
compusul de dezactivare fiind efectuată cu
10...12 zile înainte de recoltarea strugurilor cu
un consum de 700...800 L/ha.
Conform variantei a doua, în calitate de
compus de dezactivare se utilizează citrat
amoniacal al fierului(III) cu formula generală:
[2C6H5O7FeIII·C6H6O7(NH4)2·nH2O] care se introduce în preparatul cu acţiune fungicidă în
concentraţie de 0,20...0,35 g/L, tratarea fiind
efectuată cu 12...15 zile înainte de recoltarea
strugurilor cu un consum de 700...800 L/ha.
În calitate de preparat cu acţiune fungicidă
contra putregaiului cenuşiu se utilizează
preparatul conţinând vinclozolin cu formula
generală: [(RS)-3-(3,5-diclorfenil)-5-metil-5vinil-1,3-oxazolidin-2,4-dion], în concentraţie de
2,0...2,5 g/l, iar tratarea viţei de vie se efectuează cu un consum de 700...800 L/ha.

Claims: 1
*
*
(54)
(57)

*

Способ выращивания винограда
Изобретение относится к виноградарству, а
именно к способу выращивания винограда.
Способ, согласно изобретению, включает
формирование виноградного куста и его
фиксацию на шпалере, вместе с тем куст
формируется со штамбом 110…140 см, с
дву- или одноплечим кордоном, а шпалера
состоит из столбов, в которых выполнены
сквозные отверстия на расстоянии 50 и 300
мм от их верхнего конца, через которые
проходят одна или две параллельные
проволоки, к которым подвязываются плечи
кордона, лозы и побеги будучи расположены свободно в пространстве.
П. формулы: 1

(11)
(51)

3178 (13) F1
Int. Cl.: A01N 25/32 (2006.01)
A01N 43/76 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) a 2006 0076
(22) 2006.03.02
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; GAINA Boris, MD;
DRAGALIN Ion, MD; DUCA Gheorghe, MD;
COVALIOVA Olga, MD; CINCILEI Angela, MD;
BEJAN Valerian, MD; OSIPOV Ion, MD
(54) Procedeu de tratare a viţei de vie (variante)
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la
un procedeu de tratare a viţei de vie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul, conform primei variante, include tratarea viţei de vie cu un preparat cu acţiune
fungicidă contra putregaiului cenuşiu şi
tratarea ulterioară cu un compus de dezactivare cu conţinut de fier, totodată în calitate de
compus de dezactivare se utilizează soluţia

Revendicări: 3
*
*
(54)
(57)

*

Process for vine treatment (variants)
The invention refers to agriculture, namely to
a process for vine treatment.
Summary of the invention consists in that the
process, according to the first variant, includes the vine treatment with a preparation
with fungicidal action against grey rot growth
and subsequent treatment with a deactivating
ferriferous compound, as deactivating compound being used the solution of citrate-ammoniacal iron(III) with general formula:
[2C 6H 5 O 7Fe III ·C 6 H 6O 7 (NH 4) 2 ·nH 2O] with the
concentration of 0,15...0,35 g/L, treatment with
deactivating compound being carried out
10...12 days before grape harvesting with a
consumption of 700...800 L/ha.
According to the second variant, as deactivating compound is used the citrate-ammoniacal iron(III) with general formula:
[2C6H5O7FeIII·C6H6O7(NH4)2·nH2O] which is introduced into the preparation with fungicidal
action in the concentration of 0,20...0,35 g/L, the
treatment being carried out 12...15 days before
grape harvesting with a consumption of
700...800 L/ha.
As preparation with fungicidal action against
grey rot is used the preparation, containing
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vinclozolin, with general formula: [(RS)-3-(3,5dichlorophenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione], in the concentration of
2,0...2,5 g/L, and the vine treatment is carried
out with a consumption of 700...800 L/ha.
Claims: 3
*
*
(54)
(57)

*

Способ обработки винограда (варианты)
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способу обработки винограда.
Сущность изобретения состоит в том, что способ, согласно первому варианту, включает обработку винограда препаратом с фунгицидной активностью против роста серой гнили и последующую обработку дезактивирующим железосодержащим соединением,
причем в качестве дезактивирующего соединения используют раствор цитратно-аммиачного железа(III), общей формулы:
[2C6H5O7FeIIIž C6H6O7(NH4)2ž nH2O], при концентрации 0,15...0,35 г/л, обработку дезактивирующим соединением осуществляют за
10...12 дней до уборки винограда при расходе
700...800 л/га.
Согласно второму варианту, в качестве дезактивирующего соединения используют цитратно-аммиачное железо(III), общей формулы:
[2C6H 5O 7Fe IIIž C6H 6O 7(NH4)2ž nH 2O], которое
вводят в препарат с фунгицидной активностью,
при концентрации 0,20...0,35 г/л, обработку
осуществляют за 12...15 дней до сбора урожая
винограда, при расходе 700... 800 л/га.
В качестве препарата с фунгицидной активностью против роста серой гнили используют
препарат, содержащий винклозолин, общей
формулы: [(RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-метил5-винил-1,3-оксазолидин-2,4-дион], при концентрации 2,0...2,5 г/л, а обработку винограда
осуществляют при расходе 700...800 л/га.
П. формулы: 3

(11)
(51)

(21)
(22)
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3179 (13) F1
Int. Cl.: A01N 61/00 (2006.01)
A01N 65/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
C08H 5/00 (2006.01)
a 2006 0046
2006.02.08

(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) SAŞCO Elena, MD; LUPAŞCU Lucian, MD;
RUDIC Valeriu, MD; LUPAŞCU Tudor, MD
(54) Compus ce posedă proprietăţi fungitoxice
pentru ciuperca Pythium debarianum Hesse
(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular la
un compus ce posedă proprietăţi fungitoxice
pentru ciuperca Pythium debarianum Hesse,
care poate fi utilizat pentru protecţia plantelor.
În calitate de compus ce posedă proprietăţi
fungitoxice se propune enotanin hidrosolubil,
obţinut la modificarea chimică a enotaninului
cu peroxid de hidrogen.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Compound possessing fungitoxic properties
towards the Pythium debarianum Hesse fungus
The invention refers to agriculture, in particular to
a compound possessing fungitoxic properties
towards the Pythium debarianum Hesse fungus
that may be used for farm crop protection.
As compound possessing fungitoxic properties
there is proposed water-soluble enotanine obtained by enotanine chemical modification with hydrogen peroxide.
Claims: 1
*
*

(54)

(57)

*

Вещество, обладающее фунгитоксическими свойствами по отношению к грибу
Pythium debarianum Hesse
Изобретение относится к сельскому хозяйству,
в частности к соединению, обладающему
фунгитоксическими свойствами по отношению
к грибу Pythium debarianum Hesse, которое
может быть использовано для защиты сельскохозяйственных культур.
В качестве соединения, обладающего фунгитоксическими свойствами, предложен водорастворимый энотанин, полученный при
химической модификации энотанина пероксидом водорода.
П. формулы: 1
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3180 (13) B1
Int. Cl.: A23L 1/212 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
A23L 3/16 (2006.01)
A23L 3/34 (2006.01)
A23B 7/06 (2006.01)
A23B 7/08 (2006.01)
A23B 7/10 (2006.01)
(21) a 2005 0192
(22) 2005.07.05
(71)(73) INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD; CRASNOVA Nadejda, MD
(72) STAŞCOV Eugen, MD; CRASNOVA Nadejda,
MD; IORGA Eugen, MD
(54) Procedeu de obţinere a produsului alimentar
din fructe drupacee uscate (variante)
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în
particular la producerea produselor alimentare
conservate pe baza fructelor drupacee uscate.
Se propune un procedeu de obţinere a produsului alimentar din fructe drupacee uscate,
care constă în blanşarea fructelor uscate până
la umiditatea de 24...32%, înlăturarea sâmburilor, menţinerea fructelor în sirop de zahăr cu
concentraţia de 75...80% cu adaos de acid
acetic şi/sau acid lactic în cantitate de 2...3%
la temperatura de 65...80°C până la umiditatea
fructelor de 22...29%.
De asemenea se propune un procedeu de obţinere a produsului alimentar din fructe drupacee uscate, care constă în blanşarea fructelor uscate până la umiditatea de 24...32%,
înlăturarea sâmburilor, umplerea fructelor cu
umplutură, menţinerea fructelor umplute în
sirop de zahăr cu concentraţia de 75...80% cu
adaos de acid acetic şi/sau acid lactic în
cantitate de 2...3% la temperatura de 65...80°C
până la umiditatea fructelor de 22...29%.

from, maintaining the fruits into sugar syrup
with the concentration of 75...80% with addition
of acetic acid and/or lactic acid in the quantity
of 2...3%, at the temperature of 65...80oC, up to
the fruits humidity of 22...29%.
It is also proposed a process for obtaining a
food product from dried drupaceous fruits consisting in blanching the dried fruits up to the
humidity of 24...32%, removing the stones
therefrom, filling the fruits with filler, maintaining the filled fruits into sugar syrup with the
concentration of 75...80% with addition of acetic acid and/or lactic acid, in the quantity of
2...3%, at the temperature of 65...80°C, up to
the fruits humidity of 22...29%.

(11)
(51)

Claims: 2
*
*
(54)
(57)

Revendicări: 2
*
*
(54)
(57)

*

Process for obtaining a food product from
dried drupaceous fruits (variants)
The invention refers to the food industry, in
particular to the production of preserved food
products on base of dried drupaceous fruits.
It is proposed a process for obtaining a food
product from dried drupaceous fruits consisting in blanching the dried fruits up to the humidity of 24...32%, removing the stones there-

*

Способ получения пищевого продукта из
сушеных плодов косточковых (варианты)
Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности, к производству консервированных пищевых продуктов на основе сушеных плодов косточковых.
Предложен способ получения пищевого
продукта из сушеных плодов косточковых,
который состоит в бланшировании сушеных
плодов до влажности 24...32%, удалении из
них косточек, выдерживании плодов в сахарном сиропе с концентрацией 75...80% с добавлением уксусной и/или молочной кислоты в
количестве 2...3% при температуре 65...80°С
до влажности плодов 22...29%.
Также предложен способ получения пищевого продукта из сушеных плодов косточковых,
который состоит в бланшировании сушеных
плодов до влажности 24...32%, удалении из
них косточек, заполнении плодов наполнителем, выдерживании заполненных плодов в
сахарном сиропе с концентрацией 75...80% с
добавлением уксусной и/или молочной кислоты в количестве 2...3% при температуре
65...80°С до влажности плодов 22...29%.
П. формулы: 2

(11)
(51)
(21)
(22)

3181 (13) F1
Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)
a 2005 0307
2005.10.24
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(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) PARASCHIV Angela, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; PRISACARI Viorel, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de pronosticare a riscului apariţiei
infecţiilor septico-purulente nozocomiale
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la epidemiologie, şi poate fi aplicată la pronosticarea riscului de apariţie a infecţiilor septicopurulente nozocomiale.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se relevă
următoarele date: modul de internare a
pacientului, vârsta pacientului, diagnosticul de
bază, numărul maladiilor concomitente, durata
preoperatorie, efectuarea coaptării fragmentelor, efectuarea imobilizării ghipsate, efectuarea artrotomiei, excizia ţesutului necrozat şi
în baza valorilor acestor date se calculează
funcţia discriminantă conform formulei:
F= -3,847+0,635žMI+0,030žDza+1,024žRF+
0,306ž Nmcon+7,765ž EŢN+0,168ž Dpre0,776žIG+,854žAT+0,024žVP,
unde
MI
- modul de internare a pacientului;
VP
- vârsta pacientului (ani);
Dza
- diagnosticul de bază;
Nmcon - numărul maladiilor concomitente;
Dpre - durata preoperatorie (zile);
RF
- efectuarea coaptării fragmentelor;
IG
- efectuarea imobilizării ghipsate;
AT
- efectuarea artrotomiei;
EŢN - excizia ţesutului necrozat,
totodată, dacă F³0, se prognozează un risc
major de apariţie a infecţiilor septico-purulente,
iar dacă F<0 – un risc minor de apariţie a
infecţiilor septico-purulente.
Revendicări: 1
*
*
(54)

(57)
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*

Method of prognosticating the risk of development of nosocomial septico-purulent infections
The invention refers to medicine, in particular
to epidemiology and may be used in prognosticating the risk of development of nosocomial
septico-purulent infections.
Summary of the invention consists in that there
are pointed out the following data: the mode of
hospitalization of the patient, the age of the
patient, the basic diagnosis, the number of

concomitant diseases, the preoperative period, realization of the approximation of fragments, realization of the plaster immobilization,
carrying out of arthrotomy, excision of the necrotizing tissue and on the basis of said data
values it is calculated the discriminant function
according to the formula:
F=-3,847+0,635ž MI+0,030ž Dza+1,024ž RF+
0,306ž Nmcon+7,765ž EŢN+0,168ž Dpre0,776žIG+5,854žAT+0,024žVP,
where
MI
- the mode of hospitalization of the patent;
VP
- the age of the patent (years);
Dza
- the basic diagnosis;
Nmcon - the number of concomitant diseases;
Dpre - the preoperative period;
RF
- realization of the approximation of fragments;
IG
- realization of the plaster immobilization;
AT
- carrying out of arthrotomy;
EŢN - excision of the necrotizing tissue,
at the same time, if F³0 it is prognosticated a
major risk of development of the septico-purulent infections, and if F<0 – a minor risk of development of the septico-purulent infections.
Claims: 1
*
*
(54)

(57)

*

Метод прогнозирования риска развития
внутрибольничных гнойно-септических
инфекций
Изобретение относится к медицине, в частности к эпидемиологии и может быть использовано для прогнозирования риска развития
внутрибольничных гнойно-септических инфекций.
Сущность изобретения состоит в том, что
выявляют следующие данные: способ госпитализации больного, возраст больного, основной диагноз, число сопутствующих заболеваний, предоперационный период, осуществление сопоставления отломков, осуществление гипсовой иммобилизации, осуществление артротомии, иссечение некротизированной ткани и на основе значений этих
данных рассчитывают дискриминантную
функцию по формуле:
F= -3,847+0,635žMI+0,030žDza+1,024žRF+
0,306ž Nmcon+7,765ž EŢN+0,168ž Dpre0,776žIG+,854žAT+0,024žVP,
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(54)

где
MI - способ госпитализации больного;
VP - возраст больного (лет);

(57)

Dza - основной диагноз;
Nmcon - число сопутствующих заболеваний;
Dpre - предоперационный период (дни);
RF - осуществление сопоставления отломков;
IG - осуществление гипсовой иммобилизации;
AT - осуществление артротомии;
EŢN - иссечение некротизированной ткани,
причем, если, F³0, прогнозируют повышенный риск развития гнойно-септических
инфекций, а при F<0 – пониженный риск
развития гнойно-септических инфекций.
П. формулы: 1

(11) 3182 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61B 17/24 (2006.01)
(21) a 2005 0308
(22) 2005.10.27
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) GAGAUZ Alexei, MD; ABABII Ion, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Manipulator otorinolaringologic cu laser
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
otorinolaringologie.
Esenţa constă în aceea că manipulatorul otorinolaringologic cu laser include un mâner cav
(1) unit cu un tub rigid (2) încovoiat sub un unghi
de 25o faţă de axa lui longitudinală, o priză
fixatoare (3) şi un compactor de fluoroplast (4)
la un capăt al tubului rigid, un nod de îmbinare
(5) la capătul opus, o bornă cavă flexibilă (6),
care este unită cu capătul proximal la tubul rigid
prin intermediul nodului de îmbinare, având capătul distal executat drept, încovoiat sub un
unghi de 30o sau în formă de arc, şi o monofibră
(7), care este amplasată în tubul rigid şi în bornă. Totodată, în partea superioară a mânerului
este instalat un dispozitiv de reglare a aspiraţiei
(8), iar în partea lui inferioară - un teu cu racord
(9) pentru aspirare.
Revendicări: 2
Figuri: 1

Otorhinolaryngologic radiomanipulating instrument with laser
The invention refers to medicine, in particular
to otorhinolaryngology.
Summary consists in that the otorhinolaryngologic radiomanipulating instrument with
laser includes a hollow handle (1), joined with
a rigid tube (2) bent at an angle of 25° about its
longitudinal axis, a fixative-branch (3) and a
fluoroplastic compactor (4) to one end of the
rigid tube, a docking unit (5) to the opposite end,
a flexible hollow tip (6), connected with the proximal end to the rigid tube by means of the docking unit, having the distal end made right, at an
angle of 30° or in the form of arc, and a
monofiber (7), placed into the rigid tube and the
tip. At the same time, in the upper part of the
handle there is installed an aspiration regulating device (8), and in its lower part a tee joint
with aspiration branch pipe (9).
Claims: 2
Fig.: 1
*
*

(54)
(57)

*

Оториноларингологический манипулятор
с лaзером
Изобретение относится к медицине, в частности к оториноларингологии.
Сущность состоит в том, что оториноларингологический манипулятор с лазером включает полую ручку (1), соединенную с жесткой
трубкой (2), согнутой под углом 25o по отношению к ее продольной оси, отвод-фиксатор
(3) и фторопластовый уплотнитель (4) на
одном конце жесткой трубки, стыковочный
узел (5) на противоположном конце, гибкий
полый наконечник (6), который подсоединен проксимальным концом к жесткой
трубке посредством стыковочного узла, при
этом дистальный конец выполнен прямым,
под углом 30о или в виде дуги, и моноволокно
(7), которое расположено в жесткой трубке
и наконечнике. Причем, в верхней части
ручки установлено устройство для регулирования аспирации (8), а в нижней ее части – тройник с патрубком (9) для аспирации.
П. формулы: 2
Фиг.: 1

*
*

*
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(11)

lează componentele acetabular şi femural ale
endoprotezei noi.

3182 (13) F1

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

(11) 3183 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)
(21) a 2006 0002
(22) 2005.12.26
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) CROITOR Gheorghe, MD; DARCIUC Mihail,
MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD; CROITOR Petru,
MD; GHERGHELEJIU Alexandru, MD; CROITOR Roman, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de reendoprotezare a articulaţiei
şoldului cu proteză fără cement
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
traumatologie şi ortopedie şi este destinată
pentru reendoprotezarea articulaţiei şoldului.
Metoda revendicată constă în aceea că
preliminar se prelevă o autogrefă din aripa
osului iliac care se fărâmiţează, se elimină
endoproteza deteriorată a articulaţiei şoldului
şi ţesuturile neviabile, granulaţiile şi cicatricele
din regiunea cotilului şi a porţiunii proximale
a osului femural. Se modelează feţele laterală,
superioară şi medială ale marginii cotilului,
se instalează o alogrefă osoasă corticală,
începând de la vârful defectului cotilului până
la ramura superioară a pubisului şi a doua
alogrefă osoasă corticală, începând de la
vârful defectului cotilului până la corpul ischionului şi se fixează. Apoi alogrefele osoase
instalate se modelează după componentul
acetabular al endoprotezei articulaţiei şoldului, regiunea cotilului se umple cu autogrefa
fărâmiţată şi se tasează, după care se insta-

24

*

Method of hip joint re-replacement with
cementless prosthesis
The invention refers to medicine, namely to
traumatology and orthopedics and is meant for
hip re-replacement.
The claimed method consists in that preliminarily it is drawn an autogenous graft from the
wing of ilium which is grinded, there are removed the damaged hip joint endoprosthesis
and the devitalized tissues, granulations and
scars in the region of the cotyloid cavity and the
proximal portion of the femoral bone. There are
modeled the lateral, upper and medial faces
of the cotyloid cavity’s margin, it is installed an
osseous cortical allogenic graft, beginning
from the top of the cotyloid cavity defect up to
the higher branch of pubic bone and the second osseous cortical allogenic graft, beginning
from the top of the cotyloid cavity defect up to
the body of ischium and they are fixed. Then,
the installed osseous allogenic grafts are
modeled in imitation acetabular component of
the hip joint endoprosthesis, the region of the
cotyloid cavity is filled with the grinded allogenic
graft and is rammed, afterwards there are installed the acetabular and femoral components of the new endoprosthesis.
Claims: 1
*
*

(54)
(57)

*

Метод реэндопротезирования тазобедренного сустава бесцементным протезом
Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии, ортопедии и предназначено для реэндопротезирования тазобедренного сустава.
Заявленный метод заключается в том, что
предварительно забирают аутотрансплантат из крыла подвздошной кости, который
измельчают, удаляют поврежденный эндопротез тазобедренного сустава и нежизнеспособные ткани, грануляции и рубцы в
области вертлужной впадины и проксимальной части бедренной кости. Моде-

INVENŢII
лируют латеральную, верхнюю и медиальную стороны края вертлужной впадины,
устанавливают один костный кортикальный
аллоимплантат, начиная от верхушки дефекта вертлужной впадины до верхней ветви
лобковой кости и второй костный кортикальный аллоимплантат, начиная от верхушки дефекта вертлужной впадины до тела
седалищной кости и фиксируют их. Затем
установленные костные аллоимплантаты
моделируют под ацетабулярный компонент
эндопротеза тазобедренного сустава, область вертлужной впадины заполняют измельчённым аутотрансплантатом и утрамбовывают его, после чего устанавливают
ацетабулярный и бедренный компоненты
нового эндопротеза.
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sive ale dinţilor vecini ai breşei, se efectuează
amprentarea breşei, se confecţionează dispozitivul menţionat, care se aplică în breşă şi se
uneşte cu elementele de fixare de dinţii vecini
ai breşei, apoi se aplică un segment dintr-o
bandă din fibre de sticlă sau polietilenă şi se
fixează cu un material fotopolimeric, se
modelează dintele şi suprafaţa lui oclusivă,
după care dispozitivul se înlătură şi se
efectuează corecţia în ocluzia funcţională.
Revendicări: 4
Figuri: 2
*
*
(54)

П. формулы: 1
(57)

(11)
(51)

3184 (13) F1
Int. Cl.: A61C 7/00 (2006.01)
A61C 7/02 (2006.01)
A61C 13/00 (2006.01)
A61C 13/003 (2006.01)
(21) a 2005 0340
(22) 2005.11.24
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) POSTOLACHI Alexandru, MD; POSTOLACHI
Ilarion, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Dispozitiv pentru modelarea dintelui şi
metodă de protezare a dintelui în punţile
dentare adezive nemetalice
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
stomatologia ortopedică.
Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozitivul
pentru modelarea dintelui în punţile dentare
adezive nemetalice include o placă metalică
concavă (1) cu capetele rotunjite, îndoită sub
un unghi de 15…20o. Totodată, linia de îndoire
împarte placa într-o porţiune dentară (2) şi o
porţiune alveolară (3), iar de faţetele laterale
sunt unite elemente de fixare în formă de arc
(4) sau în formă de cârlig (5). Dispozitivul poate
fi dotat cu două sau patru elemente de fixare.
Metoda de protezare a dintelui în punţile
dentare adezive nemetalice constă în aceea că
se pregătesc locaşurile pe suprafeţele oclu-

*

Device for tooth modeling and method of
tooth replacement into the adhesive nonmetallic bridge prostheses
The invention refers to medicine, in particular
to the prosthetic dentistry.
Summary of the invention consists in that the
device for tooth modeling into the adhesive
nonmetallic bridge prostheses includes a concave metal plate (1) with rounded ends, bent
at an angle of 15…20°. At the same time, the
bend line divides the plate into a dental part (2)
and an alveolar part (3), and to the lateral faces
there are attached fixation elements in the form
of arc (4) or in the form of hook (5). The device
may be equipped with two or four fixation elements.
The method for tooth replacement into the adhesive nonmetallic bridge prostheses consists in that there are prepared the beds onto
the occlusive surfaces of the adjacent teeth of
the defect, it is made the defect’s impression,
it is manufactured the foregoing device which
is installed in the defect region and is fixed with
the fixation elements to the adjacent teeth of
the defect, then it is applied a segment of fiberglass or polyethylene band and is fixed with
the help of a photopolymeric material, it is
modeled the tooth and its occlusive surface,
afterwards the device is removed and it is carried out the correction in the functional occlusion.
Claims: 4
Fig.: 2
*
*

*
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(54)

(57)

Устройство для моделирования зуба и
метод протезирования зуба в адгезивных
неметаллических зубных мостовидных
протезах
Изобретение относится к медицине, в частности к ортопедической стоматологии.
Сущность изобретения состоит в том, что устройство для моделирования зуба в адгезивных неметаллических зубных мостовидных протезах включает вогнутую металлическую пластину (1) с округленными концами, изогнутую под углом 15…20o. Причем,
линия изгиба делит пластину на зубную часть
(2) и альвеолярную часть (3), а к боковым
граням присоединены элементы для крепления в виде дуги (4) или в виде крючка (5).
Устройство может быть оснащено двумя или
четырьмя элементами для крепления.
Метод протезирования зуба в адгезивных
неметаллических зубных мостовидных
протезах состоит в том, что подготавливают
ложи на окклюзионных поверхностях соседних зубов дефекта, изготавливают оттиск
дефекта, изготавливают упомянутое устройство и устанавливают его в область дефекта
и фиксируют элементами для крепления за
соседние зубы дефекта, затем накладывают
отрезок из стекловолоконной или полиэтиленовой ленты и фиксируют фотополимерным материалом, моделируют зуб и его
окклюзионную поверхность, после чего
устройство удаляют и осуществляют коррекцию в функциональной окклюзии.

(21) a 2006 0104
(22) 2006.03.30
(71)(72)(73) DANILOV Lucian, MD
(54) Metodă de tratament al amigdalitei cronice
la copii
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la o
metodă de tratament al amigdalitei cronice la
copii.
Metoda, conform invenţiei, include asanarea
amigdalelor palatine, după care în stâlpul anterior al ambelor amigdale palatine se introduc
câte 2,0…3,0 ml de soluţie fiziologică, care
conţine în 1 ml 2,2…2,6·106 autolimfocite activate timp de 24 de ore în mediul nutritiv Eagle.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

Method of chronic tonsillitis treatment to
children
The invention refers to medicine, namely to a
method of chronic tonsillitis treatment to children.
The method, according to the invention, includes the sanitation of palatine tonsils, afterwards into the anterior arch of both palatine
tonsils there are introduced for 2,0…3,0 ml of
physiologic solution, containing in 1 ml
2,2…2,6·106 autolymphocytes activated during
24 hours in the Eagle nutrient medium.
Claims: 1
*

П. формулы: 4
Фиг.: 2

*
(54)
(57)

(11)
(51)
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3185 (13) F1
Int. Cl.: A61K 35/14 (2006.01)
A61P 11/04 (2006.01)

*

*

Метод лечения хронического тонзиллита
у детей
Изобретение относится к медицине, а именно к методу лечения хронического тонзиллита у детей.
Метод, согласно изобретению, включает
санацию небных миндалин, после чего в
переднюю дужку обеих нёбных миндалин
вводят по 2,0…3,0 мл физиологического
раствора, содержащего в 1 мл 2,2…2,6·106
аутолимфоцитов, активированных в течение
24 часов в питательной среде Игла.
П. формулы: 1
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(11)
(51)

3186 (13) F1
Int. Cl.: A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/38 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/484 (2006.01)
A61K 36/534 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
(21) a 2005 0343
(22) 2005.11.25
(71)(72)(73) CARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD
(54) Compoziţie fitoterapeutică
(57) Invenţia se referă la farmacologie şi industria
alimentară şi poate fi utilizată pentru pregătirea
ceaiurilor utilizate cu scop curativo-profilactic.
Esenţa invenţiei constă în aceea că compoziţia
fitoterapeutică include partea aeriană de
sovârf, sunătoare, coada-şoricelului şi de
leuzee safloroformă, rădăcină de lemn-dulce
şi frunze de mentă, în următorul raport al
componentelor, % mas.:
partea aeriană de sovârf
21…23
partea aeriană de sunătoare
14…18
partea aeriană de coada-şoricelului 15…17
partea aeriană de leuzee safloroformă 18…20
rădăcină de lemn-dulce
17…18
frunze de mentă
restul.

*

(54)
(57)

*

Phytotherapeutic composition
The invention refers to pharmacology and food
industry and may be used for preparation of
teas used for curative-prophylactic purpose.
Summary of the invention consists in that the
phytotherapeutic composition includes the
aboveground part of common marjoram, St.
John’s wort, milfoil and leuzea carthamoides,
liquorice and brandy mint leaves, in the following component ratio, mass % :
aboveground part of common marjoram 21…23
aboveground part of St. John’s wort 14…18
aboveground part of milfoil
15…17
aboveground part of leuzea
carthamoides
18…20
liquorice
17…18
brandy mint leaves
the rest.
Claims: 1
*
*

Фитотерапевтическая композиция
Изобретение относится к фармакологии и
пищевой промышленности и может быть использовано для приготовления чая, используемого с лечебно-профилактической целью.
Сущность изобретения состоит в том, что
фитотерапевтическая композиция включает
надземную часть душицы обыкновенной,
зверобоя продырявленного, тысячелистника обыкновенного и левзеи сафлоровидной, корень солодки голой и листья мяты
перечной, при следующем соотношение
компонентов, масс %:
надземную часть душицы
обыкновенной
21…23
надземную часть зверобоя
продырявленного
14…18
надземную часть тысячелистника
обыкновенного
15…17
надземную часть левзеи
сафлоровидной
18…20
корень солодки голой
17…18
листья мяты перечной
остальное.
П. формулы: 1

(11)
(51)

Revendicări: 1

*

(54)
(57)

3187 (13) B1
Int. Cl.: B01D 61/00 (2006.01)
B01D 63/06 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
(21) a 2005 0069
(22) 2005.03.10
(71)(72)(73) PĂNĂŞESCU Ion, MD
(54) Procedeu şi instalaţie de filtrare tangenţială
a suspensiilor
(57) Invenţia se referă la filtrarea tangenţială a
suspensiilor şi poate fi utilizată în industria
alimentară şi în alte ramuri ale industriei.
Procedeul de filtrare tangenţială a suspensiilor
include pomparea şuvoiului de suspensie pe o
membrană semipermeabilă tubulară, turbionarea lui, sedimentarea particulelor solide pe
membrană, separarea şi evacuarea filtratului,
evacuarea suspensiei concentrate, curăţarea
membranei cu un element elastic şi spălarea
sedimentului de pe membrană cu şuvoiul de
suspensie, incluzând totodată desfundarea
porilor membranei prin formarea pulsaţiilor
hidraulice antifază din ambele părţi ale suprafeţei
filtrante. Înainte de pomparea pe membrană
suspensia se omogenizează, iar la sedimen-

*
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tarea particulelor solide şi separarea filtratului
şuvoiului de suspensie i se comunică mişcare
elicoidală de-a lungul membranei.
Instalaţia de filtrare tangenţială a suspensiilor
conţine un corp tubular (18) cu ştuţuri de evacuare
a filtratului, flanşe frontale (1) cu ştuţuri (2) de
debitare a suspensiei şi de evacuare a suspensiei concentrate, o carcasă poroasă tubulară (16)
cu o membrană semipermeabilă tubulară (17),
amplasată pe suprafaţa ei interioară, în interiorul
căreia este instalat un dispozitiv de turbionare cu
un element elastic de curăţare a membranei.
Dispozitivul de turbionare include un rotor (9)
elicoidal cu bandă instalat liber, pe ambele
capete ale căruia sunt montate turbine cu palete
(10), fixate cu piuliţe înfundate (11), capătul orb al
fiecăreia din ele fiind executat conic şi amplasat
respectiv în ştuţurile (2) de debitare a suspensiei şi de evacuare a suspensiei concentrate.
Rotorul (9) cu bandă elicoidală este executat cu
un început sau mai multe începuturi, cu pasul
micşorat spre ieşirea suspensiei concentrate, cu
unghiul de înclinare a liniei elicoidale de 30…60°
şi montat în bucşe (3), fixate în flanşele frontale
(1) prin spiţe (5) ce au în secţiune formă de romb
sau de romb cu una sau cu mai multe adâncituri
cilindrice şi sunt amplasate sub un unghi de
60…120°. Elementul elastic de curăţare a
membranei este fixat pe marginea exterioară a
benzii (12) rotorului elicoidal.

brane, the suspension is homogenized, and
upon sedimentation of the solid particles and
separation of the filtrate, the suspension flow is
communicated a helical motion along the membrane.
The device for tangential filtration of suspensions
comprises a tubular body (18) with filtrate outlet
sleeves, frontal flanges (1) with sleeves (2) for
suspension inlet and for concentrated suspension outlet, a porous tubular carcass (16) with a
tubular semipermeable membrane (17), placed
onto its inner surface, inside which there is
placed a turbulizing device with an elastic element for membrane cleaning. The turbulizing
device includes a freely installed helical band
rotor (9), on both ends of which there are
mounted blade turbines (10), fixed with screw
caps (11) , the blind end of each of which is made
conic and placed respectively into the sleeves (2)
for suspension inlet and for concentrated suspension outlet. The helical band rotor (9) is made
single or multilobe with decreasing step towards
the outlet of the concentrated suspension, with
the angle of slope of the helix of 30…60° and
mounted into bushes (3), fixed into the frontal
flanges (1) by means of needles (5), having in
section the form of rhombus or of rhombus with
one or more cylindrical recesses and are placed
at an angle of 60…120°. The elastic element for
membrane cleaning is fixed onto the outside
margin of the helical rotor’s band (12).

Revendicări: 2
Figuri: 5

Claims: 2
Fig.: 5

*
*
(54)
(57)
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*

Process and device for tangential filtration of
suspensions
The invention relates to the tangential filtration of
suspensions and may be used in the food and
other branches of industry.
The process for tangential filtration îf suspensions includes feeding of the suspension flow
onto a tubular semipermeable membrane,
turbulization thereof, sedimentation of the solid
particles onto the membrane, separation and
removal of the filtrate, withdrawal of the concentrated suspension, membrane cleaning with an
elastic element and sediment washing off the
membrane with the suspension flow, as well as
membrane pore opening by creation of hydraulic antiphase impulses on both sides of the filtering surface. Before feeding onto the mem-

*
(54)
(57)

*

Способ и устройство для тангенциальной
фильтрации суспензий
Изобретение относится к тангенциальной
фильтрации суспензий и может быть использовано в пищевой и других отраслях промышленности.
Способ тангенциальной фильтрации суспензий включает подачу потока суспензии на
трубчатую полупроницаемую мембрану, его
турбулизацию, осаждение твердых частиц на
мембране, отделение и отвод фильтрата,
отвод сконцентрированной суспензии, очистку мембраны эластичным элементом и смыв
потоком суспензии осадка с мембраны, а
также откупорку пор мембраны путем создания гидравлических противофазных импуль-

INVENŢII
сов по обе стороны фильтрующей поверхности. Перед подачей на мембрану суспензию гомогенизируют, а при осаждении твердых частиц и отделении фильтрата потоку
суспензии придают винтовое движение
вдоль мембраны.
Устройство для тангенциальной фильтрации
суспензий содержит трубчатый корпус (18) с
штуцерами отвода фильтрата, торцовые
фланцы (1) с штуцерами (2) подвода суспензии и отвода сконцентрированной суспензии,
пористый трубчатый каркас (16) с расположенной на его внутренней поверхности
трубчатой полупроницаемой мембраной
(17), внутри которого установлено турбулизирующее устройство с эластичным элементом
для очистки мембраны. Турбулизирующее
устройство включает свободно установленный винтовой ленточный ротор (9), на обоих
концах которого смонтированы лопастные
турбины (10), закрепленные колпачковыми
гайками (11), глухой конец каждой из которых
выполнен коническим и расположен соответственно в штуцерах (2) подвода суспензии
и отвода сконцентрированной суспензии.
Винтовой ленточный ротор (9) выполнен
одно- или многозаходным с уменьшающимся шагом в сторону выхода сконцентрированной суспензии, с углом подъема винтовой линии 30…60° и смонтирован в втулках
(3), закрепленных в торцовых фланцах (1)
посредством спиц (5), имеющих в сечении
форму ромба или ромба с одной или несколькими цилиндрическими выемками и
расположенных под углом 60…120°. Эластичный элемент для очистки мембраны
крепится по наружному краю ленты (12)
винтового ротора.
П. формулы: 2
Фиг.: 5
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(11)
(51)

3188 (13) F1
Int. Cl.: B01J 20/34 (2006.01)
B01J 8/10 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
C02F 1/42 (2006.01)
C12H 1/04 (2006.01)
(21) a 2006 0008
(22) 2005.12.28
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; GĂINĂ Boris, MD;
COVALIOVA Olga, MD
(54) Instalaţie pentru activarea electrochimică a
adsorbantului
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru activarea
electrochimică a adsorbanţilor.
Instalaţia, conform invenţiei, constă dintr-un
corp (1), dotat cu un racord de admisiune (2) a
adsorbantului sub formă de suspensie, unit cu
o cameră (3) cu flotor (4) fixat pe un ax (5), care
comunică cu o capacitate (6) cu încărcătură
sferică magnetică (7), având un solenoid (8)
amplasat de partea exterioară şi cu un racord
de evacuare (10) a electrolitului epuizat, dotat
cu un ventil electromagnetic (11).
Totodată, în interiorul corpului (1) este amplasat
un catod perforat (19) executat în formă de tambur
tronconic (18), care prin intermediul unei presgarnituri (23) este conectat cu baza mică (21) la
o conductă (24) de admisiune a electrolitului, iar
cu baza mare (25), fixată pe un ax (26), prin
intermediul unui contact glisant (29) – la polul
negativ al sursei de curent continuu, iar prin
intermediul presgarniturii (27) – la dispozitivul de
acţionare electrică (28).
Pe suprafaţa catodului (19) este amplasată o
diafragmă (20), anodul (31) este fixat sub catod
(19), iar deasupra catodului (19) este instalat
un dispozitiv rotitor cu perii (33). Totodată corpul
(1) este executat cu fundul rotunjit (14), este
dotat cu un barbotor (30) şi cu un buncăr (15)
cu două vane superioară (16) şi inferioară (17),
iar în vecinătatea racordului de evacuare (10)
este amplasat un senzor pH (13), conectat la
blocul de comandă (12) şi unit cu ventilul electromagnetic (11) şi cu solenoidul (8).
În calitate de diafragmă este utilizată o membrană schimbătoare de anioni sau inertă, iar
distanţa dintre electrozi este de 15…20 mm.
Revendicări: 2
Figuri: 2
*
*

*
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(54)
(57)

Plant for adsorbent electrochemical activation
The invention relates to plants for adsorbent
electrochemical activation.
The plant, according to the invention, consists
of a body (1), equipped with a branch pipe for
inlet (2) of adsorbent in the form of suspension,
joined with a chamber (3) with floater (4) fixed
onto an axle (5), communicating with a capacity
(6) with magnetic spherical charge (7), containing a solenoid (8) placed on the outside and with
a branch pipe for outlet (10) of the foul electrolyte, equipped with an electromagnetic valve (11).
At the same time, inside the body (1) there is
installed a perforated cathode (19), made in the
form of a truncated funnel drum (18), which by
means of a sealing gland (23) is connected
with the smaller base (21) to an electrolyte inlet branch pipe (24) and with the greater base
(25), fixed to an axle (26), by means of a contact slider (29) – to the negative pole of the
constant-current source, and by means of the
sealing gland (27) – to the electric drive (28).
Onto the surface of the cathode (19) there is
installed a diaphragm (20), the anode (31) is
fixed under the cathode, and above the cathode (19) there is installed a rotary brush gear
(33). At the same time, the body (1) is made
with rounded bottom (14) and is equipped with
a bubbler (30) and with a hopper (15) with two
valve gates upper (16) and lower (17), and in
the proximity of the outlet branch pipe (10) there
is placed a pH sensor (13), connected to the
control unit (12) and coupled with the electromagnetic valve (11) and the solenoid (8).
As diaphragm is used an anion-exchange or
inert membrane, and the interelectrode spacing is of 15…20 mm.
Claims: 2
Fig.: 2
*
*

(54)
(57)
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*

Установка для электрохимической активации адсорбента
Изобретение относится к установкам для
электрохимической активации адсорбентов.
Установка согласно изобретению состоит из
корпуса (1), снабжённого патрубком ввода
(2) адсорбента в виде суспензии, соединённого с камерой (3) с поплавковым устрой-

ством (4), закрепленным на оси (5), которое
сообщается с ёмкостью (6) сo сферической
магнитной загрузкой (7), содержащей соленоид (8), установленный с наружной стороны и патрубком вывода (10) отработанного
электролита, снабжённого электромагнитным клапаном (11).
При этом, внутри корпуса (1) установлен
перфорированный катод (19), выполненный
в форме усечённого конусообразного барабана (18), который посредством сальника
(23) подсоединён меньшим основанием
(21) к трубопроводу (24) ввода электролита,
а большим основанием (25), закрепленным
на оси (26), посредством скользящего контакта (29) – к отрицательному полюсу источника постоянного тока, а посредством сальника (27) – к электроприводу (28).
На поверхности катода (19) установлена
диафрагма (20), анод (31) закреплён под катодом (19), а над катодом (19) установлено
вращающееся щёточное устройство (33).
При этом корпус (1) изготовлен с закруглённым днищем (14), снабжён барботёром (30)
и бункером (15) с двумя задвижками верхней (16) и нижней (17), а по соседству с патрубком вывода (10) расположен датчик pH
(13), подключенный к блоку управления (12)
и соединенный с электромагнитным клапаном (11) и соленоидом (8).
В качестве диафрагмы используют анионообменную или инертную мембрану, а межэлектродное расстояние составляет
15…20 мм.
П. формулы: 2
Фиг.: 2
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3189 (13) B2
Int. Cl.: B03C 5/00 (2006.01)
B01D 35/06 (2006.01)
(21) a 2004 0256
(22) 2004.11.02
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) BOLOGA Mircea, MD; COJUHARI Ivan, MD;
GROSU Tudor, MD; LEU Vasile, MD; POLICARPOV Alibert, MD
(54) Electrofiltru pentru lichide
(57) Invenţia se referă la epurarea lichidelor dielectrice şi anume a uleiurilor de transformator,
vegetal, de maşină, combustibilului, benzinei,
gazului lampant şi solvenţilor organici de
diferite impurităţi insolubile şi poate fi utilizată
în energetică, construcţia de maşini, radioelectronică, tehnologia chimică, la producerea
combustibililor şi în industria alimentară.
Electrofiltrul constă din corp cilindric legat la
pământ 1, având în părţile inferioară şi superioară racorduri de admisiune 2 şi de evacuare
3 a lichidului, electrod cilindric de înaltă
tensiune 4 cu inele dielectrice perforate 6, şi
electrozi inelari 5, amplasaţi coaxial, uniţi prin
intermediul unor lamele elastice de contact cu
corpul 1, între electrozii inelari 5 sunt instalate
aripioare dielectrice plate 7, formând secţiuni
8, constituite din trei aripioare dielectrice 7 şi
doi electrozi inelari 5; aripioarele dielectrice 7
şi electrozii inelari 5 sunt dotaţi cu ferestre 9,
amplasate de-a lungul corpului 1, inelele
dielectrice perforate 6 sunt amplasate vizavi de
electrozii inelari 5, totodată distanţele dintre
aripioarele dielectrice 7 şi electrozii inelari 5 în
interiorul fiecărei secţiuni 8 se micşorează în
direcţia racordului de evacuare 3.

The electrostatic precipitator comprises a cylindrical grounded body 1, in the upper and
lower parts of which there are placed liquid inlet
2 and outlet 3 branch pipes, a high-voltage
cylindrical electrode 4 with perforated dielectric rings 6, and annular electrodes 5, placed
coaxially, connected by means of spring plates
to the grounded body 1, between the annular
electrodes 5, there are placed flat dielectric partitions 7, forming the sections 8, consisting of
three dielectric partitions 7 and two annular
electrodes 5; the dielectric partitions 7 and the
annular electrodes 5 are equipped with windows 9, placed along the body 1, the perforated
dielectric rings 6 are placed opposite to the
annular electrodes 5, the distances between
the dielectric partitions 7 and the annular electrodes 5 inside each section 8 decreases towards the outlet branch pipe 3.

(11)
(51)

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

*

Electrostatic precipitator for liquids
The invention relates to the purification of dielectric liquids, namely of transformer, vegetable, machine oils, fuel, petroleum, gasoline,
kerosene, organic solvents from different insoluble inclusions and may be used in the
power engineering, mechanical engineering,
radio electronics, chemical engineering, in the
fuel production and in the food industry.

Claims: 1
Fig.: 1
*
*
(54)
(57)

*

Электрофильтр для жидкостей
Изобретение относится к очистке диэлектрических жидкостей, а также, трансформаторных, растительных, машинных масел,
топлива, бензина, керосина и органических
жидкостей от различных нерастворимых
включений и может быть использовано в
энергетике, машиностроении, радиоэлектронике, химической технологии, при производстве топлива и в пищевой промышленности.
Электрофильтр содержит цилиндрический
заземленный корпус 1, в верхней и нижней
частях которого расположены патрубки подачи 2 и выхода 3 жидкости, высоковольтный
цилиндрический электрод 4, с перфорированными диэлектрическими кольцами 6, и
коаксиально расположенные кольцевые
электроды 5, соединенные посредством
контактных пружинчатых пластин с заземленным корпусом 1, между кольцевыми
электродами 5 установлены плоские диэлектрические перегородки 7, образующие
секции 8, состоящие из трех диэлектрических перегородок 7 и двух кольцевых
электродов 5; диэлектрические перегородки
7 и кольцевые электроды 5 снабжены окна-
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indirecte în prezenţa unei suspensii de
particule magnetosusceptibile cu filtrarea
ulterioară a precipitatului fin dispersat.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în calitate
de particule magnetosusceptibile se foloseşte
magnetit, în cantitate de 0,01…0,05% din
masa apei prelucrate, obţinut prin dizolvarea
anodică a electrozilor metalici în câmp electric
continuu cu densitatea curentului de 3…5 mA/
cm2. Totodată se utilizează electrozi fabricaţi din
oţeluri cu conţinut redus de carbon, amplasaţi
la distanţa de 1…3 mm, iar dizolvarea lor are
loc la temperatura de 60…80°C, cu schimbarea periodică a polarităţii electrozilor în regim
automat peste fiecare 10…20 min.
Rezultatul invenţiei constă în majorarea gradului de dedurizare a apei.

ми 9, размещенными вдоль корпуса 1, перфорированные диэлектрические кольца 6
расположены напротив кольцевых электродов 5, причем расстояния между диэлектрическими перегородками 7 и кольцевыми
электродами 5 внутри каждой секции 8
уменьшаются в направлении выходного
патрубка 3.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

Revendicări: 3
*
*
(54)
(57)

(11)
(51)

3190 (13) F1
Int. Cl.: C02F 5/02 (2006.01)
C02F 1/48 (2006.01)
C02F 9/12 (2006.01)
(21) a 2006 0116
(22) 2006.04.10
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD
(54) Procedeu de dedurizare a apei fierbinţi fără
reagenţi
(57) Invenţia se referă la un procedeu de dedurizare
a apei fără reagenţi, care poate fi utilizat în
sistemele de încălzire centrală şi autonome
pentru preîntâmpinarea formării depunerilor
pe suprafaţa interioară a conductelor.
Procedeul de dedurizare a apei fierbinţi fără
reagenţi include tratarea apei cu curent periodic cu impulsuri dreptunghiulare directe şi
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*

Process for nonchemical hot water softening
The invention relates to a process for nonchemical water softening, that may be used in the
central and self-contained heating systems for
preventing the formation of depositions onto the
inner surface of the pipe-lines.
The process for nonchemical hot water softening includes the water treatment with periodic
current with rectangular direct and back impulses in the presence of a suspension of
magnetosusceptible particles with subsequent
filtration of the finely dispersed precipitate.
Summary of the invention consists in that as
magnetosusceptible particles is used magnetite, in the quantity of 0,01…0,05% from the
mass of the treated water, obtained by anodic
dissolution of the metal electrodes in the static
electric field with the current density of 3…5 mA/
cm2. At the same time, there are used electrodes made of low-carbon steels, placed at a
distance of 1…3 mm between them, and their
dissolution takes place at the temperature of
60…80°C, with the periodic electrode polarity
reversal in automatic regime every 10…20 min.
The result of the invention consists in increasing the water softening degree.
Claims: 3
*
*

*

INVENŢII
(54)
(57)

Способ безреагентного умягчения горячей
воды
Изобретение относится к способу безреагентного умягчения воды, который может быть
использован в центральных и автономных
системах отопления для предотвращения
образования отложений на внутренней поверхности трубопроводов.
Cпособ безреагентного умягчения горячей
воды включает обработку воды периодическим током с прямыми и обратными прямоугольными импульсами в присутствии суспензии магнитовосприимчивых частиц c последующей фильтрацией мелкодисперсного
осадка.
Сущность изобретения заключается в том,
что в качестве магнитовосприимчивых частиц
используется магнетит, в количестве 0,01…
0,05% от массы обрабатываемой воды,
полученный при анодном растворении
металлических электродов в постоянном
электрическом поле с плотностью тока 3…5
мА/см2. При этом используются электроды,
изготовленные из низкоуглеродистых сталей, расположенных на расстоянии 1…3 мм
между ними, а их растворение происходит
при 60…80°C, и периодической перемене
полярности электродов в автоматическом
режиме через каждые 10…20 мин.
Результат изобретения заключается в повышении степени умягчения воды.
П. формулы: 3

(11)
(51)

3191 (13) F2
Int. Cl.: C04B 28/00 (2006.01)
C04B 5/02 (2006.01)
C04B 14/26 (2006.01)
B01F 7/07 (2006.01)
(21) a 2003 0129
(22) 2003.05.30
(71)(72)(73) OCOPNAIA Natalia, MD; GADJEL Aurelian, MD
(54) Linie tehnologică pentru prepararea continuă
a amestecurilor uscate pentru construcţie şi
dispozitiv pentru uscarea continuă a materialelor disperse
(57) Invenţia se referă la tehnologia de producere
a materialelor de construcţie şi poate fi utilizată
la prepararea amestecurilor uscate pentru
tencuire, zidărie şi pentru alte tipuri de lucrări
de construcţie.
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Linia tehnologică include un buncăr pentru încărcarea deşeurilor (1) cu un afânător (2) amplasat în partea lui de jos, un transportor cu
bandă (3), care transmite deşeurile afânate, un
ciur (4) ce include un bloc de site, care sunt
instalate în ordinea descrescătoare a dimensiunilor celulelor sitelor, un buncăr de stocare
a deşeurilor cernute (5), o instalaţie pentru
amestecarea componenţilor amestecului
uscat, care include un buncăr de încărcare a
componenţilor amestecului (13), amplasat
sub acesta un malaxor al componenţilor
amestecului (17), şi un buncăr de stocare a
amestecului uscat obţinut (19). Noutatea
constă în aceea că linia include suplimentar
amplasată între buncărul de stocare a deşeurilor cernute (5) şi instalaţia de amestecare a
componenţilor amestecului uscat o instalaţie
pentru uscarea deşeurilor, care include două
dispozitive pentru uscarea continuă (6 şi 9),
unite printr-un racord (8) şi amplasate unul
deasupra altuia, fiecare fiind dotat cu un organ
de lucru în formă de şnec. Buncărul de stocare
a deşeurilor cernute (5) este instalat deasupra
dispozitivului superior (6), iar sub cel inferior
(9) este amplasat un şnec-transportor (10),
care orientează deşeurile uscate la şnecul de
alimentare a buncărului de încărcare (13) al
instalaţiei de amestecare a componenţilor
amestecului. Buncărul de încărcare (13) este
executat secţionat, una dintre secţunile căruia
este legată cu şnecul de alimentare cu deşeuri
uscate (11), celelalte – cu şnecurile de alimentare cu cel puţin un liant (14) şi cu nisip (15).
Fiecare secţiune este dotată cu dispozitive de
dozare a componenţilor (16), amplasate în
părţile lor de jos. Deasupra buncărului (13)
este montată o sită vibratoare (12), care include
site separate, amplasate deasupra fiecărei
secţiuni a buncărului (13). Malaxorul componenţilor amestecului (17) este legat cu buncărul de stocare a amestecului uscat obţinut (19)
printr-un transportor elicoidal (18).
Dispozitivul pentru uscarea continuă a materialelor disperse include un corp cilindric amplasat orizontal, cu o gură de alimentare şi una
de evacuare, în interiorul căruia este montat un
organ de lucru rotativ, legat cu mecanismul de
acţionare a rotaţiei lui, peretele corpului este
executat dublu şi include mantaua exterioară
şi cea interioară, cavitatea formată dintre ele
este umplută cu purtător de căldură, în partea
de sus a corpului este amplasat un sesizor
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mixture component mixing plant. The loading
hopper (13) is made sectional, one of the sections of which is joined with the dry waste feeding screw (11), the others – with the screws for
feeding at least one binder (14) and sand (15).
Each section is equipped with component
metering devices (16), placed in the lower
parts thereof. Above the hopper (13) there is
mounted a vibrosieve (12), including separate
sieves, placed above each section of the hopper (13). The mixture component mixer (17) is
joined with the storage hopper for the obtained
dry mixture (19) by an auger conveyor (18).
The device for continuous drying of dispersed
materials includes a horizontally placed cylindrical body with feeding and discharge holes,
inside which there is mounted a rotary working tool, joined with the rotation drive thereof,
the body wall is made double and comprises
the inner and outer jackets, the cavity formed
between them is filled with heat-transfer agent,
in the upper part of the body there is installed a
heat-sensing device, into the outer jacket there
is made a heat-transfer agent feeding hole.
Novelty consists in that the working tool is
made in the form of screw. As heat-transfer
agent is used the steam. Along the annular
cavity between the body jackets there are
placed diaphragms, made in the form of annular sectors, placed diametrically, in labyrinth
and fixed to the walls of the jackets. In the upper part of the inner jacket, along it, there are
made three openings for discharging the
steam evaporated from the processed materials. In the upper part of the outer jacket there
are made three steam supply and discharge
holes, and in the lower part thereof – a condensate drainage hole.

termic, în mantaua exterioară este executat un
orificiu pentru debitarea purtătorului de căldură.
Noutatea constă în aceea că organul de lucru
este executat în formă de şnec. În calitate de
purtător de căldură este utilizat aburul de apă.
De-a lungul cavităţii inelare dintre mantalele
exterioară şi interioară ale corpului sunt
amplasate diafragme executate în formă de
sectoare inelare, amplasate diametral, în
labirint şi întărite la pereţii mantalelor. În partea
de sus a mantalei interioare, de-a lungul ei,
sunt executate trei guri pentru evacuarea vaporilor evaporaţi din materialele prelucrate. În
partea de sus a mantalei exterioare a corpului
sunt executate orificii pentru debitarea şi
evacuarea vaporilor de apă, iar în partea ei de
jos – un orificiu de scurgere a condensatului.
Revendicări: 6
Figuri: 6
*
*
(54)

(57)
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Production line for continuous preparation of
dry building mixtures and device for continuous drying of dispersed materials
The invention relates to the building material
production field and may be used for preparation of dry mixtures for plaster, brick-laying and
other types of civil engineering works.
The production line includes a waste loading
bunker (1) with a loosener (2) placed in the lower
part thereof, a belt conveyer (3), feeding the
loosened waste, a screen (4) including a sieve
block, installed in decreasing order of the sieve
cell diameter, a sifted waste storage hopper
(5), a dry mixture component mixing plant, comprising a mixture component loading hopper
(13), placed thereunder, a mixture component
mixer (17), and a storage hopper for the obtained dry mixture (19). Novelty consists in that
the line additionally comprises, placed between the storage hopper of sifted waste (5)
and the dry mixture component mixing plant, a
waste drying plant, including two devices for
continuous drying (6 and 9), joined by a branch
pipe (8) and placed each above another, each
being equipped with a working tool in the form
of a screw. The sifted waste storage hopper (5)
is installed above the upper device (6), and
under the lower one (9) there is placed a screw
conveyor (10), orienting the dry waste to the
feeding screw of the loading hopper (13) of the

Claims: 6
Fig.: 6
*
*
(54)

(57)

*

Технологическая линия для непрерывного приготовления сухих строительных
смесей и устройство для непрерывной
сушки дисперсных материалов
Изобретение относится к области производства строительных материалов и может
быть использовано для приготовления сухих
смесей для штукатурки, кладки и других
видов строительных работ.

INVENŢII
Технологическая линия включает загрузочный бункер отходов (1) с размещенным в его
нижней части разрыхлителем (2), ленточный транспортер (3), подающий разрыхленные отходы, грохот (4), включающий блок сит,
которые установлены в убывающей последовательности размеров ячеек сит, бункернакопитель просеянных отходов (5), установку смешивания компонентов сухой смеси, которая содержит бункер загрузки компонентов смеси (13), размещенный под ним
смеситель компонентов смеси (17), и бункер-накопитель полученной сухой смеси
(19). Новизна состоит в том, что линия дополнительно содержит расположенную
между бункером-накопителем просеянных
отходов (5) и установкой смешивания компонентов сухой смеси установку для сушки
отходов, включающую два устройства для
непрерывной сушки (6 и 9), соединенные
патрубком (8) и расположенные друг над
другом, каждое из которых снабжено рабочим органом в виде шнека. Бункер-накопитель просеянных отходов (5) установлен над
верхним устройством (6), а под нижним (9)
размещен шнек-транспортер (10), направляющий высушенные отходы на шнек подачи
в бункер загрузки (13) установки смешивания
компонентов смеси. Бункер загрузки (13)
выполнен секционным, одна из секций
которого связана со шнеком подачи высушенных отходов (11), другие - со шнеками
подачи, по меньшей мере одного связующего вещества (14) и песка (15). Каждая из
секций снабжена устройствами дозирования компонентов (16), размещенных в
нижних их частях. Над бункером (13) смонтировано вибросито (12), включающее отдельные сита, расположенные над каждой из
секций бункера (13). Смеситель компонентов смеси (17) связан с бункеромнакопителем полученной сухой смеси (19)
винтовым конвейером (18).
Устройство для непрерывной сушки дисперсных материалов включает горизонтально
расположенный цилиндрический корпус с
загрузочным и разгрузочным отверстиями,
внутри которого смонтирован вращающийся
рабочий орган, связанный с приводом его
вращения, стенка корпуса выполнена двойной и содержит внешнюю и внутреннюю
оболочки, образованная полость между
которыми заполнена теплоносителем, в
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верхней части корпуса размещен термодатчик, во внешней оболочке выполнено
отверстие для подачи теплоносителя. Новизна состоит в том, что рабочий орган выполнен
в виде шнека. В качестве теплоносителя
использован водяной пар. Вдоль кольцевой
полости между оболочками корпуса размещены перегородки, выполненные в виде
кольцевых секторов, расположенных диаметрально, лабиринтно, и прикрепленных к
стенкам оболочек. В верхней части внутренней оболочки вдоль нее выполнены три
проема для выпуска пара, испаряемого из
обрабатываемых материалов. В верхней
части внешней оболочки корпуса выполнены
отверстия для подачи и отвода водяного пара,
а в нижней ее части – отверстие для слива
конденсата.
П. формулы: 6
Фиг.: 6

(11)
(51)

3192 (13) F1
Int. Cl.: C12G 1/022 (2006.01)
C12G 1/028 (2006.01)
C12G 1/08 (2006.01)
(21) a 2006 0065
(22) 2006.02.21
(71)(73) INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD
(72) CARPOV Sofronie, MD; TARAN Nicolae, MD;
FEIGER Lilia, MD
(54) Procedeu de fabricare a vinului natural sec
roşu
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, în special la un procedeu de fabricare a vinului natural sec roşu.
Procedeul, conform invenţiei, include zdrobirea
şi desciorchinarea strugurilor, sulfitarea mustuielii, tratarea termică la temperatura de
65…70oC în decurs de 15…20 min cu autorăcire
ulterioară, separarea mustului, administrarea
levurilor active uscate în cantitate de 0,1…0,3
g/dm 3 , fermentarea mustului, totodată în
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procesul fermentării mustul se separă de
sedimentul de drojdii de 4…6 ori, la diminuarea
conţinutului de zaharuri cu 20…40 g/dm3, cu
administrarea repetată a levurilor active uscate
în mustul limpezit după fiecare separare.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Process for producing natural dry red wine
The invention refers to the wine industry, in particular to a process for producing natural dry red
wine.
The process, according to the invention, includes
crushing and stemming of grapes, sulphitation
of the pulp, thermal treatment at the temperature
of 65…70°C during 15…20 min with subsequent
self-cooling, separation of the must, administration of active dry yeast in the quantity of 0,1…0,3
g/dm3, fermentation of the must, at the same time
in the fermentation process the must is 4…6
times separated from the yeasty sediment, at
diminution of sugar content by 20…40 g/dm3, with
repeated administration of active dry yeast into
the clarified must after each separation.
Claims: 1
*
*

(54)
(57)

Способ производства натурального сухого
красного вина
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, в частности к способу
производства натурального сухого красного
вина.
Способ, согласно изобретению, включает
дробление и гребнеотделение винограда,
сульфитацию мезги, термообработку при
температуре 65…70 oC в течение 15…20 мин
с последующим самоохлаждением, отделение сусла, внесение активных сухих дрожжей в количестве 0,1…0,3 г/дм3, брожение
сусла, при этом в процессе брожения сусло
отделяется от дрожжевого осадка 4…6 раз,
при снижении содержания сахаров на
20…40 г/дм3, с повторным внесением активных сухих дрожжей в осветленное сусло
после каждого отделения.
П. формулы: 1
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(11)
(51)

3193 (13) B2
Int. Cl.: F23G 5/027 (2006.01)
C10J 3/00 (2006.01)
C10B 53/00 (2006.01)
C10B 57/00 (2006.01)
(21) a 2004 0277
(22) 2004.11.23
(71)(73) DINTOV Valerii, MD; ÎNTREPRINDEREA
MIXTĂ “MITKAN” SRL, MD
(72) * * *
(74) ŞCERBAN Pavel
(54) Procedeu de gazificare termochimică a
materiei prime ce conţine carbon
(57) Invenţia se referă la tehnologia chimică a
combustibililor, în particular la gazificarea
materiei prime ce conţine carbon, şi poate fi
utilizată în domeniile chimiei, combustibililor
şi energeticii.
Procedeul de gazificare termochimică a
materiei prime ce conţine carbon, care se
realizează într-un reactor-gazificator de tip mină
având amplasate de sus în jos zonele: de
încărcare cu cameră cu ecluză, de gazificare,
de ardere şi de evacuare a reziduurilor de
cenuşă şi zgură, include încărcarea materiei
prime în camera cu ecluză şi formarea în
reactorul-gazificator a unui strat de materie
primă permeabil la gaz, iniţierea procesului de
ardere a materiei prime, arderea materiei
prime şi menţinerea regimurilor de ardere şi
de gazificare a acesteia, captarea din zona de
gazificare, alăturată zonei de încărcare, a
produsului-gaz, debitarea în zona de ardere a
insuflării de aer cu vapori prin reziduul de
cenuşă şi zgură şi evacuarea din zona de
ardere a reziduului de cenuşă şi zgură. În camera cu ecluză, prin încălzire indirectă, materia primă este supusă uscării până la umiditatea de 3...7%, în zona de ardere se menţine
temperatura de 1350...1700 o C, insuflarea
aerului cu vapori se efectuează ciclic sub
presiunea de 0,10…0,14 MPa, amestecul de
abur şi gaz format în procesul uscării materiei
prime din camera cu ecluză se debitează ciclic
în zona de gazificare, gazificarea se efectuează
la o rarefiere de 0,030…0,045 MPa şi temperatura de 1800…2300oC, iar menţinerea regimurilor de ardere şi de gazificare se asigură
prin reglarea insuflării aerului cu vapori, debitarea amestecului de abur şi gaz, evacuarea
reziduurilor de cenuşă şi zgură şi încărcarea
pe porţii a materiei prime. Totodată, stratul de
materie primă în reactorul-gazificator se
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by regulation of the steam-air blast, delivery of
the steam-gas mixture, removal of the ashslaggy residues and batchwise charging of the
raw material. At the same time, the raw material layer in the reactor-gasifier is formed with
clearance about its walls, and the delivery of
the steam-gas mixture into the gasification
zone and the discharge of the product-gas from
the gasification zone are carried out tangentially. Moreover, into the steam-gas mixture,
discharged from the sluice chamber, there is
injected water.
The result consists in the possibility of gasifying any carboniferous raw material with a humidity of up to 65% and with a content of fireproof material of up to 50%. The gas-product
does not contain ecologically harmful components: dioxins, dioxides, furans.

formează cu joc faţă de pereţii acestuia, iar
debitarea amestecului de abur şi gaz în zona
de gazificare şi evacuarea produsului-gaz din
zona de gazificare se efectuează tangenţial. În
plus, în amestecul de abur şi gaz, evacuat din
camera cu ecluză, se injectează apă.
Rezultatul constă în posibilitatea gazificării
oricărei materii prime ce conţine carbon cu
umiditatea de până la 65% şi cu un conţinut
de material ignifug de până la 50%. Produsulgaz nu conţine componente nocive ecologic:
dioxine, dioxizi, furani.
Revendicări: 4
Figuri: 1
*
*
(54)
(57)

*

Process for thermochemical gasification of
carboniferous raw material
The invention relates to the combustible applied chemistry, in particular to the gasification
of carboniferous raw material, and may be
used in the chemical, fuel and energy fields.
The process for thermochemical gasification
of carboniferous raw material, realized into a
mine-type reactor-gasifier, having placed from
top to bottom zones: for charging with sluice
chamber, for gasification, burning and removal
of ash-slaggy residues, includes charging of
the raw material into the sluice chamber and
formation into the reactor-gasifier of a gas-permeable raw material layer, initiation of raw
material burning, burning of the raw material
and maintenance of burning and gasification
regimes thereof, selection from the gasification zone, adjacent to the charging zone, of the
gas-product, delivery into the burning zone of
the steam-air blast through the ash-slaggy
residue and removal off the burning zone of the
ash-slaggy residue. In the sluice chamber, by
indirect heating, the raw material is subjected
to drying up to the humidity of 3...7%, in the
burning zone it is maintained the temperature
of 1350...1700oC, the steam-air blast is cyclically carried out under the pressure of
0,10...0,14 MPa, the steam-gas mixture formed
in the raw material drying process from the
sluice chamber is cyclically fed into the gasification zone, the gasification is carried out at a
discharge of 0,030...0,045 MPa and a temperature of 1800...2300oC, and maintenance of the
burning and gasification regimes is provided

Claims: 4
Fig.: 1
*
*
(54)
(57)

*

Способ термохимической газификации
углеродсодержащего сырья
Изобретение относится к химической технологии топливa, в частности к газификации
углеродсодержащего сырья, и может быть
использовано в химической, топливной и
энергетической областях.
Способ термохимической газификации углеродсодержащего сырья, реализующийся в
реакторе–газификаторе шахтного типа с
расположенными сверху вниз зонами: загрузки со шлюзовой камерой, газификации,
горения и удаления золошлаковых остатков,
включает загрузку сырья в шлюзовую камеру
и формирование в реакторе–газификаторе
газопроницаемого слоя сырья, инициирование горения сырья, сжигание сырья и
поддержание режимов его горения и газификации, отбор продукт–газа из зоны газификации, прилегающей к загрузочной зоне,
подачу в зону горения паровоздушного дутья
через золошлаковый остаток и удаление из
зоны горения золошлакового остатка. В
шлюзовой камере, косвенным обогревом,
подвергают сырье сушке до влажности
3...7%, поддерживают в зоне горения температуру 1350...1700оС, паровоздушное дутье
осуществляют циклично при давлении
0,10...0,14 МПа, образующуюся в процессе
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сушки сырья парогазовую смесь из шлюзовой камеры подают циклично в зону газификации, газификацию проводят при разряжении 0,030...0,045 МПа и температуре
1800...2300 о С, а поддержание режимов
горения и газификации обеспечивают регулированием паровоздушного дутья, подачи
парогазовой смеси, удаления золошлаковых остатков и порционной загрузки сырья.
При этом слой сырья в реакторе–газификаторе формируют с зазором к его стенкам,
а подачу парогазовой смеси в зону газификации и отвод продукт-газа из зоны газификации осуществляют тангенциально. Кроме
того, в парогазовую смесь, отводимую из
шлюзовой камеры, впрыскивают воду.
Результат состоит в возможности газификации любого углеродсодержащего сырья с
влажностью до 65% и содержанием в нем
негорючих компонентов до 50%. Продукт–газ
не содержит экологически вредных компонентов: диоксинов, диоксидов, фуранов.
П. формулы: 4
Фиг.: 1

(11)
(51)

3194 (13) F1
Int. Cl.: G01N 33/44 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 1/13 (2006.01)
G01N 1/34 (2006.01)
(21) a 2006 0050
(22) 2006.02.13
(71)(73) BULAT Valeria, MD
(72) BULAT Valeria, MD; FRUNTAŞU Nicolae, MD;
MOCEALOV Oleg, MD; MOCEALOV Ivan, MD
(54) Metodă de colorare a vaselor şi nodulilor
limfatici în preparatele anatomice totale
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
morfologie, anatomia topografică, morfologia
patologică, histologie, citologie şi este destinată pentru colorarea vaselor şi nodulilor
limfatici în preparatele anatomice totale.
Preparatul anatomic total se spală, se cufundă
în reactivul Rubencov pentru 4...6 h, după care
se scoate şi se usucă.
Revendicări: 1

(57)

Method of staining lymphatic vessels and
nodes in the total anatomical preparations
The invention refers to medicine, namely to
morphology, topographic anatomy, pathologic
morphology, histology, cytology and is meant
for staining lymphatic vessels and nodes in the
total anatomical preparations.
The total anatomical preparation is washed,
submerged in the Rubenkov reagent for 4…6
hours, and afterwards it is withdrawn and dried.
Claims: 1
*
*

(54)

(57)

Метод окрашивания лимфатических сосудов и узелков в тотальных анатомических
препаратах
Изобретение относится к медицине, а именно к морфологии, топографической анатомии, патологической морфологии, гистологии, цитологии и предназначено для окрашивания лимфатических сосудов и узелков в
тотальных анатомических препаратах.
Тотальный анатомический препарат промывают, погружают в реактив Рубенкова на 4…6
часов, после чего изымают и просушивают.
П. формулы: 1

(11) 3195 (13) F1
(51) Int. Cl.: G09B 23/28 (2006.01)
(21) a 2005 0383
(22) 2005.12.21
(71)(72)(73) SUMAN Serghei, MD; SUMAN Ala, MD
(54) Dispozitiv de obţinere a preparatelor anatomice corosive
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
tehnica anatomopatologică medicală.
Dispozitivul include un vas (1), în care este fixat
un hamac de tifon (2) şi este instalat un încălzitor (3) cu termoregulator, un racord de admisiune (4) şi un racord de evacuare (5) cu robinet de golire (6) şi capac detaşabil (7). De asemenea vasul (1) este dotat cu un barbotor, alcătuit dintr-un compresor (8), cu membrană unit
cu un sistem de ţevi (9) în formă de reţea, instalate pe fundul vasului 1.

*

*
*
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Revendicări: 1
Figuri: 2

*
*

(54)

*
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Device for obtaining corrosion anatomical
preparations
The invention refers to medicine, namely to the
pathologicoanatomic engineering.
The device includes a vessel (1), wherein there
is fixed a gauze hammock (2) and installed a
heater (3) with heat regulator, an inlet pipe (4)
and an outlet pipe (5) with drain cock (6) and a
removable cover (7). Also the vessel (1) is
equipped with a bubbler, consisting of a diaphragm-type compressor (8), connected to a
system of pipes (9) in the form of grillwork, installed at the bottom of the vessel (1).
Claims: 1
Fig.: 2
*
*

(54)
(57)

*

Устройство для получения коррозионных
анатомических препаратов
Изобретение относится к медицине, а
именно к медицинской патологоанатомической технике.
Устройство включает емкость (1), в которой
закреплен марлевый гамак (2), установлен
нагреватель (3) с терморегулятором, входной патрубок (4) и выводной патрубок (5) со
сливным краном (6) и съёмная крышка (7).
Также ёмкость (1) снабжена барботером,
состоящим из мембранного компрессора
(8), соединённого с системой труб (9) в виде
решетки, установленных на дне ёмкости 1.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(51)

3196 (13) B1
Int. Cl.: H02K 7/06 (2006.01)

F03G 7/08 (2006.01)
(21) a 2005 0235
(22) 2005.08.11
(71)(72)(73) PADISAK Martin, MD; PARAMONOV
Anatoli, MD
(74) GLAZACEVA Galina
(54) Dispozitiv pentru generarea energiei electrice prin transformarea greutăţii mijlocului
de transport în mişcare
(57) Invenţia se referă la dispozitivele care generează energie electrică prin metode netradiţionale, şi anume prin utilizarea greutăţii
mijloacelor de transport în mişcare pe porţiuni
anumite de drum şi transformarea energiei
mecanice în electrică şi poate fi aplicată în
calitate de dispozitiv autonom pentru alimentarea diferiţilor consumatori de energie electrică.
Dispozitivul pentru generarea energiei electrice prin transformarea greutăţii mijlocului de
transport în mişcare conţine un sector mobil
(1) al platformei de drum, un generator electric (14), un arc de rapel (12) şi mijloace de
transmisie, amplasate între sectorul mobil (1)
al platformei de drum şi generatorul electric
(14), ce transformă deplasarea sectorului
mobil în mişcare de rotaţie a arborelui de
antrenare (13) al generatorului electric (14) şi
care conţin un dispozitiv conducător şi un
dispozitiv condus, legat cu dispozitivul conducător şi unit cu arborele de antrenare (13) al
generatorului electric (14). Dispozitivul conţine
suplimentar cel puţin o pârghie cu două braţe
(2), fixată pe bare de reazem (3), şi o bază (8).
Dispozitivul conducător include o muflă imobilă (5) şi o muflă mobilă (4), totodată mufla
mobilă (4) este fixată rigid pe unul dintre braţele
pârghiei (2), celălalt braţ al căreia este legat
cu posibilitatea de ajustare cu sectorul mobil
al platformei de drum (1), iar mufla imobilă (5)
este fixată rigid pe bare (6). Dispozitivul condus
include cel puţin două mecanisme de acţionare (9) şi (11), instalate pe arborele de antrenare
(13) al generatorului electric (14) şi destinate
pentru crearea rotaţiei unidirecţionale a arborelui de antrenare (13) al generatorului electric (14), care este instalat pe cel puţin două
bare (15), şi un scripete suplimentar (10), fixat
pe o bară (16). Funia flexibilă (7) înfăşoară
consecutiv mufla mobilă (4), mufla imobilă (5),
scripetele primului mecanism de acţionare (9),
scripetele suplimentar (10) şi scripetele celui
de-al doilea mecanism de acţionare (11), un
capăt al funiei flexibile (7) este fixat rigid de

39

INVENTIONS

MD - BOPI 11/2006
bază (8) din partea muflei mobile (4), iar celălalt
capăt al ei, din partea celui de-al doilea
mecanism de acţionare (11), este unit cu un
capăt al arcului de rapel (12), care este fixat
rigid cu celălalt capăt de bază (8). Generatorul
electric, barele de reazem ale pârghiei, barele
muflei imobile, arborelui de antrenare şi
scripetelui suplimentar sunt fixate de bază.

port (6). The flexible rope (7) consecutively
bends round the mobile pulley yoke (4), the
immobile pulley yoke (5), the block of the first
drive mechanism (9), the stunt block (10) and
the block of the second drive mechanism (11),
at the same time one end of the flexible rope
(7) is rigidly fixed to the base (8) from the end
of the mobile pulley yoke (4) and the other end
thereof, from the end of the second drive
mechanism (11), is joined with one end of the
return spring (12), the other end of which is rigidly fixed onto the base (8). The electric generator, the bearing supports of the lever, the
supports of the immobile pulley yoke, of the
drive shaft and of the stunt block are rigidly fixed
onto the base.

Revendicări: 10
Figuri: 1
*
*
(54)
(57)
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Device for electric power generation by transformation of the moving vehicle weight
The invention relates to devices for electric
power generation by nonconventional methods, namely by using the weight of the moving
vehicles on certain roadway sections and
transforming the mechanical energy into the
electric one and may be used as self-contained device for power supply of different consumers of electric power.
The device for electric power generation by
transformation of the moving vehicle weight
comprises a roadway mobile section (1), an
electric generator (14), a return spring (12) and
transmission means, placed between the
roadway mobile section (1) and the electric
generator (14), transforming the mobile section displacement into rotation motion of the
drive shaft (13) of the electric generator (14)
and comprising a driving device and a driven
device, coupled with the driving device and
joined with the drive shaft (13) of the electric
generator (14). The device additionally comprises at least one double-arm lever (2),
mounted on bearing supports (3), and a base
(8). The driving device includes an immobile
pulley yoke (5) and a mobile pulley yoke (4), the
mobile pulley yoke (4) being rigidly fixed onto
one lever (2) arm, the other arm of which is tied
with the possibility of adjustment with the roadway mobile section (1), and the immobile pulley yoke (5) is rigidly fixed onto supports (6).
The driven device includes at least two drive
mechanisms (9) and (11), installed onto the
drive shaft (13) of the electric generator (14)
and meant for creating the unidirectional rotation of the derive shaft (13) of the electric generator (14), installed at least onto two supports
(15), and a stunt block (10) fixed onto a sup-

Claims: 10
Fig.: 1
*
*
(54)

(57)

*

Устройство генерирования электрической
энергии путем преобразования веса движущегося транспортного средства
Изобретение относится к устройствам генерирования электроэнергии нетрадиционными методами, а именно, путем использования веса движущихся транспортных
средств на некоторых участках дорог и преобразования механической энергии в электрическую и может быть использовано в
качестве автономного устройства для питания различных потребителей электроэнергии.
Устройство для генерирования электрической энергии путем преобразования веса
движущегося транспортного средства содержит подвижный участок (1) дорожного полотна, электрический генератор (14), пружину
возврата (12) и средства передачи, расположенные между подвижным участком (1)
дорожного полотна и электрогенератором
(14), преобразующие перемещение подвижного участка во вращение ведущего вала (13)
электрического генератора (14) и содержащие ведущее устройство, ведомое устройство, связанное с ведущим устройством, и
соединенное с ведущим валом (13) электрического генератора (14). Устройство дополнительно содержит, по меньшей мере, один
двуплечий рычаг (2), смонтированный на
опорных стойках (3), и основание (8). Ведущее
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устройство включает неподвижную обойму
блоков (5) и подвижную обойму блоков (4),
причем подвижная обойма блоков (4) жестко
закреплена на одном плече рычага (2),
другое плечо которого связано, с возможностью подстройки, с подвижным участком
дорожного полотна (1), а неподвижная
обойма блоков (5) жестко закреплена на
опорах (6). Ведомое устройство включает, по
меньшей мере, два приводных механизма (9)
и (11), установленных на ведущем валу (13)
электрического генератора (14) и предназначенных для создания однонаправленного
вращения ведущего вала (13) электрического
генератора (14), который установлен, по
меньшей мере, на двух опорах (15), и вспомогательный блок (10), закреплённый на опоре
(16). Гибкое канатное изделие (7) последовательно огибает подвижную обойму
блоков (4), неподвижную обойму блоков (5),
блок первого приводного механизма (9),
вспомогательный блок (10) и блок второго
приводного механизма (11), при этом один
конец гибкого канатного изделия (7) жестко
закреплён на основании (8) со стороны
подвижной обоймы блоков (4), а другой его
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конец, со стороны второго приводного
механизма (11), соединён с одним концом
пружины возврата (12), другой конец которой
жестко зафиксирован на основании (8).
Электрический генератор, опорные стойки
рычага, опоры неподвижной обоймы блоков,
ведущего вала и вспомогательного блока
жестко закреплены на основании.
П. формулы: 10
Фиг.: 1
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2006.10.31
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
Nr.
crt.

(11) Nr.
brevet

1

Cod.
ST.3
OMPI
2

3

(13) Cod
ST.16
OMPI
4

1

MD

2634

C2

2

MD

2897

G2

3

MD

2914

C2

4

MD

2928

C2

5

MD

2938

C2

6
7
8

MD
MD
MD

2971
2972
2974

G2
G2
G2

9

MD

2982

G2

10

MD

2985

G2

11

MD

2988

G2

12

MD

2997

G2

13

MD

2998

G2

14
15

MD
MD

2999
3000

C2
G2

16

MD

3001

G2

17
18
19

MD
MD
MD

3002
3003
3004

G2
G2
G2
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(51) Indici de clasificare

5

A01F 12/44 (2006.01)
B07B 9/00 (2006.01)
A23K 1/00 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
A61K 35/66 (2006.01)
C25D 5/08 (2006.01)
C25D 7/04 (2006.01)
C25D 15/00 (2006.01)
C25D 17/02 (2006.01)
C25D 17/08 (2006.01)
C25D 21/10 (2006.01)
C25D 21/14 (2006.01)
F16J 10/00 (2006.01)
A23B 7/00 (2006.01)
A23B 7/02 (2006.01)
A23G 3/00 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
A23L 3/34 (2006.01)
B25H 7/00 (2006.01)
H05K 3/18 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61C 7/00 (2006.01)
A61C 7/20 (2006.01)
A61C 7/24 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
H01L 21/3063 (2006.01)
C07C 331/16 (2006.01)
C07C 331/28 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
C12G 3/04 (2006.01)
C12H 1/22 (2006.01)
G09B 23/28 (2006.01)
C08L 33/08 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01N 65/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01K 1/02 (2006.01)
A01J 11/00 (2006.01)
A23C 9/12 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
C12M 1/38 (2006.01)
C12N 1/02 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C11N 11/14 (2006.01)
A01K 61/00 (2006.01)
A01K 61/02 (2006.01)
A61B 1/233 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)

(21) Nr. depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6

7

8

a 2003 0003

2002.12.25

12/2004

a 2005 0002

2004.12.29

11/2005

a 2003 0212

2003.09.02

11/2005

a 2004 0272

2004.11.16

12/2005

a 2003 0290

2003.12.16

12/2005

a 2005 0227
a 2005 0297
a 2005 0098

2005.08.09
2005.10.05
2005.04.05

2/2006
2/2006
2/2006

a 2005 0231

2005.08.10

2/2006

a 2004 0244

2004.10.04

2/2006

a 2005 0247

2005.08.25

2/2006

a 2005 0195

2005.07.06

2/2006

a 2005 0118

2005.04.22

3/2006

a 2004 0253
a 2005 0012

2004.10.25
2005.01.11

3/2006
3/2006

a 2005 0132

2005.05.13

3/2006

a 2005 0173
a 2005 0225
a 2005 0226

2005.06.20
2005.08.08
2005.08.08

3/2006
3/2006
3/2006

INVENŢII
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1

2

3

4

20

MD

3005

G2

21

MD

3006

C2

22

MD

3008

G2

23

MD

3035

G2

5

A61K 36/05 (2006.01)
A61K 9/02 (2006.01)
A61P 15/02 (2006.01)
A61K 47/44 (2006.01)
A62B 17/00 (2006.01)
A41D 31/00 (2006.01)
B05D 1/00 (2006.01)
B05D 1/28 (2006.01)
C23C 22/00 (2006.01)
C23F 11/00 (2006.01)
A01N 1/02 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12R 1/465 (2006.01)
A61D 19/02 (2006.01)

6

7

8

a 2005 0212

2005.07.26

3/2006

a 2005 0141

2005.05.18

3/2006

a 2005 0183

2005.06.27

3/2006

a 2005 0205

2005.07.18

4/2006
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III
Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

P

rotecţia 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 BOPI se publică datele privind cererile de înregistrare depuse, modelele de utilitate înregistrate şi
certificatele de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate.

L

egal 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 consumption objects or the components thereof, if it is new and if it is susceptible of industrial application.
In the BOPI are published data on the filed applications for utility model registration, the registered
utility models and the issued certificates of registration of utility models.

П

равовая охрана полезных моделей в Республике Молдова обеспечивается на основе их
регистрации в AGEPI в порядке, установленном Временным положением об охране промышленной собственности, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
Свидетельство о регистрации полезной модели удостоверяет приоритет, авторство и исключительное 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 BOPI публикуются сведения о поданных заявках на регистрацию полезных моделей, о зарегистрированных полезных моделях, сведения о поданных и о выданных свидетельствах о регистрации
полезных моделей.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE
INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION
CONCERNING THE UTILITY MODEL
КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ
(11)

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

(12) Denumirea tipului de document
Denomination of the type of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
Код вида документа в соответствии со стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea cererii/certificatului
Information on the correction of the application/certificate
Информация об исправлениях, внесенных в заявку/свидетельство
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of renewal utility model
Номер возобновленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of renewal validity
Установленная дата истечения возобновления
(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки
(22) Data depozitului
Filing date of the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number of the priority application
Номер, присвоенный приоритетной заявке
(32) Data depozitului cererii prioritare
Filing date of the priority application
Дата подачи приоритетной заявки
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(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code of the country according to the WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код страны в соответствии со стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: BOPI number and year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate: numărul BOPI, anul
Date of publishing the decision on utility model registration: BOPI number and year
Дата публикации решения о регистрации полезной модели: номер BOPI, год
(47) Data eliberării certificatului
Date of issuance of certificate
Дата выдачи свидетельства
(48) Data publicării cererii/certificatului corectat
Date of publishing the corrected application/certificate
Дата публикации заявки/свидетельства
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
International Patent Classification
Международная патентная классификация
(54) Titlul modelului de utilitate
Title of the utility model
Название полезной модели
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat
Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67) Numărul şi data depunerii cererii de brevet de invenţie pe care se bazează cererea actuală pentru model de
utilitate
Number and filind date of the patent application which the effective utility model application relies on
Номер и дата подачи заявки на изобретение, на которой основывается нынешняя заявка на полезную модель
(71) Numele/denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name of the applicant(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST.3
Имя заявителя (заявителей), код страны SТ.3 ВОИС
(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name of the author(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST.3
Имя автора (авторов), код страны SТ.3 ВОИС
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(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name of the holder(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST.3
Имя владельца регистрации, код страны SТ.3 ВОИС
(74) Numele reprezentantului în proprietatea industrială
Name of the representative in industrial property
Имя представителя в области промышленной собственности
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date for introducing the national procedure according to the PCT
Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ
(86) Cerere internaţională (regională sau PCT): numărul şi data
International application (regional or under the PCT): number and filing date
Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата
(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau PCT): numărul şi data
International publication (regional or under the PCT): number and publication date
Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
A – Necesităţi curente ale vieţii
Human necessities
Удовлетворение жизненных потребностей
человека

E – Construcţii fixe
Fixed constructions
Строительство

B – Tehnici industriale diverse. Transport
Performing operations. Transporting
Различные технологические процессы.
Транспортирование

F – Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament. Exploziv
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting
Механика. Освещение. Отопление. Оружие.
Взрывные работы

C – Chimie şi metalurgie
Chemistry. Metallurgy
Химия и металлургия

G – Fizică
Physics
Физика

D – Textile şi hârtie
Textiles. Paper
Текстиль и бумага

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, drawings 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 Ucoded 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 библиографических данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул,
включенных в титульный лист документа
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Y9 – certificat de înregistrare a modelului de utilitate, retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi desene
– certificate on registration of utility model reprinted with corrections or modifications of any part of the description, 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 document 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 document 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 ответственность 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 applicant, 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 заявителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, если документ с кодом W1, W2 не публиковался)
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 документа с кодом W1, W2)
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA MODELELE DE UTILITATE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADING OF INFORMATION CONCERNING
UTILITY MODELS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17 ВОИС
AA1K Lista cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor de depozit
Numerical index of filed applications for the registration of utility models
Нумерационный указатель поданных заявок на регистрацию полезных моделей
BB1K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate publicate
Published applications for the registration of utility models
Опубликованные заявки на регистрацию полезных моделей
FF4K Modele de utilitate înregistrate
Registered utility models
Зарегистрированные полезные модели
FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate
List of issued utility model certificates
Перечень выданных свидетельств о регистрации полезных моделей
ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite
List of renewal utility models
Перечень продленных полезных моделей

50

MODELE DE UTILITATE

MD - BOPI 11/2006

BB1K Cereri de înregistrare /
Applications for registration /

Заявки на регистрацию

C

ererea de înregistrare a modelului de utilitate se depune la AGEPI de către autor sau succesorul
lui în drepturi, personal sau prin reprezentant în proprietatea industrială.
Cererea trebuie să se refere la un singur model de utilitate sau la un grup de modele de utilitate care
formează un singur concept creativ şi trebuie să conţină documentele prevăzute în Regulamentul provizoriu
cu privire la protecţia proprietăţii indrustriale în Republica Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456
din 26 iulie 1993.
Descrierile cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate ale căror rezumate sunt publicate în numărul
de faţă se află în biblioteca AGEPI – accesibile publicului şi pot fi consultate direct sau se pot comanda
copii, contra cost.

T

he application for registration of a utility model shall be filed with the AGEPI, directly or through a
representative in industrial property, by the author or its successor in titles.
The application shall relate only to one utility model or to a group of utility models so linked as to form
a single general inventive concept and shall contain the documents foreseen in the Provisional Regulation
on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Government decision No 456
of July 26, 1993.
Descriptions of the applications on registration of the utility models, the abstracts of which are published in the present Bulletin are present in the AGEPI library, available for public and may be consulted
directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

З

аявка на регистрацию полезной модели подается в AGEPI автором или его правопреемником
лично или через представителя в области промышленной собственности.
Заявка должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, образующих
единый изобретательский замысел, и должна содержать документы, предусмотренные во Временном
положении об охране промышленной собственности, утвержденном постановлением Правительства
№ 456 от 26 июля 1993 г.
Описания к заявкам на регистрацию полезных моделей, рефераты которых опубликованы в данном
номере, находятся в библиотеке АGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату
могут быть заказаны их копии.
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(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

UTILITY MODELS

u 2006 0005 (13) U
Int. Cl.: B65D 77/06 (2006.01)
B65D 05/00 (2006.01)
2006.03.15
SC COMPANIA “GB & Co” S.R.L., MD
EFCARPIDIS Anatoly, GR
Ambalaj pentru îmbutelierea produselor
lichide
Modelul de utilitate este destinat pentru
ambalarea produselor alimentare lichide şi
poate fi utilizat în industria alimentară.
Ambalajul pentru îmbutelierea produselor
lichide constă din trei vase (2) de masă
plastică cu gât (4), amplasate într-o cutie de
carton (1). Vasele (2) din masă plastică au o
formă diferită de cea a cutiei de carton (1). În
partea superioară a cutiei de carton (1) sunt
executate trei orificii prin care trec gâturile (4)
vaselor (2) din masă plastică, astupate cu
căpăcele filetate (3). Cutia de carton (1) este
dotată pe părţile laterale cu trei linii perforate
(5). Pe partea de sus a cutiei de carton (1) este
amplasat un mâner (6) confecţionat din masă
plastică sau din carton.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

(54)
(57)
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*

Package for bottling liquid products
The utility model is meant for packaging liquid
food products and may be used in the food industry.
The package for bottling liquid products consists of three plastic vessels (2) with neck (4),
placed into a cardboard box (1). The plastic
vessels (2) have a form different from that of
the cardboard box (1). In the upper part of the
cardboard box (1) there are made three holes
through which there pass the necks (4) of the
plastic vessels (2), covered with threaded caps
(3). The cardboard box (1) is equipped on the
lateral parts with three perforated lines (5). On
the upper part of the cardboard box (1) there is

placed a handle (6) made of plastic material
or of board.
Claims: 1
Fig.: 1
*
*
(54)
(57)

*

Упаковка для розлива жидких продуктов
Полезная модель предназначена для упаковки жидких пищевых продуктов и может
быть использована в пищевой промышленности.
Упаковка для розлива жидких продуктов
состоит из трех пластмассовых емкостей (2)
с горлышком (4), расположенных в картонной коробке (1). Пластмассовые ёмкости (2)
имеют форму, отличающуюся от формы
картонной коробки (1). В верхней части картонной коробки (1) выполнены три отверстия, через которые проходят горлышки (4)
пластмассовых ёмкостей (2), закрывающиеся крышками с винтовой нарезкой (3). В боковых частях, картонная коробка (1) снабжена тремя перфорированными линиями
(5). На верхней части картонной коробки (1)
расположена ручка (6), изготовленная из
пластмассы, или из картона.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

MODELE DE UTILITATE
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FF4K Modele de utilitate înregistrate /
Registered utility models /
Зарегистрированные полезные модели

O

rice 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.

A

ny 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 Government Decision No 456 of July 26, 1993 has not been met.

Л

юбое 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)
(51)

147 (13) Y1
Int. Cl.: B65D 77/00 (2006.01)
B65D 05/00 (2006.01)
B65B 09/00 (2006.01)
(21) u 2005 0027
(22) 2005.11.11
(71)(73) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ “UNITED WINE
COMPANY” S.R.L., MD
(72) FORTUNA Romeo, MD
(74) PRIDA Andrei
(54) Ambalaj pentru produse alimentare lichide
(57) Modelul de utilitate se referă la industria
alimentară, şi anume la ambalajele pentru
produse alimentare lichide.
Ambalajul pentru produse alimentare lichide
conţine o cutie rigidă 3, în interiorul căreia este
amplasat un recipient elastic 1 dotat cu
dispozitiv de dozare. Pe unul din pereţii laterali
ai cutiei 3, în partea inferioară, printr-o linie
perforată, este marcat un orificiu pentru accesul
la dispozitivul de dozare. Noutatea constă în
aceea că în interiorul cutiei 3, în partea
superioară este amplasat un set de pahare 5,
totodată, pe fiecare din cei doi pereţi laterali
opuşi ai cutiei 3, printr-o linie perforată, sunt
marcate orificii pentru accesul la pahare 5.
Cutia 3 poate fi dotată cu un mâner.
Revendicări: 2
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)
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*

Package for liquid food products
The utility model refers to the food industry,
namely to packages for liquid food products.
The package for liquid food products contains
a rigid box 3, inside which there is placed an
elastic capacity 1 provided with metering device. Onto one of the lateral walls of the box 3,
in the lower part, by a perforated line, there is
marked a hole for the access to the metering
device. Novelty consists in that inside the box
3, in the upper part there is placed a set of

glasses 5, at the same time, onto each of the
two lateral walls of the box 3, by a perforated
line, there are marked holes for the access to
the glasses 5.
The package 3 may be equipped with a handle.
Claims: 2
Fig.: 3
*
*
(54)
(57)

*

Упаковка для жидких пищевых продуктов
Полезная модель относится к пищевой промышленности, а именно к упаковкам для
жидких пищевых продуктов.
Упаковка для жидких пищевых продуктов
содержит жёсткую коробку 3, внутри которой
размещена эластичная ёмкость 1, снабжённая дозирующим устройством. На одной из
боковых стенок коробки 3 в нижней части
линией ослабленной прочности обозначено
отверстие для доступа к дозирующему
устройству. Новизна состоит в том, что внутри
коробки 3 в верхней части размещен комплект стаканов 5, при этом на каждой из двух
боковых противоположных стенок коробки
3 линиями ослабленной прочности обозначены отверстия для доступа к стаканам 5.
Коробка 3 может быть снабжена ручкой.
П. формулы: 2
Фиг.: 3
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FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelului
de utilitate eliberate la 2006.10.31
Se publică următoarele date: numărul curent, 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.

(11) Nr.
certificat

(13) Cod ST.16
OMPI

1
2

100
130

I2
I2

(51) Indici de clasificare

G09F 13/04 (2006.01)
B65D 33/18 (2006.01)
B65D 33/20 (2006.01)

(21) Nr. depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

u 2004 0006
u 2005 0005

2004.02.24
2005.02.04

7/2004
11/2005
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TRADEMARKS

IV
Mărci / Trademarks

P

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI în
modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
22 septembrie 1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996, nr. 1079-XIV din
23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003,
nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 224-XV din 01.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005.
În conformitate cu această lege, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de
AGEPI. Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra
mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.
Datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura naţională
se publică în BOPI.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor
şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică
în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques
internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul include atât datele bibliografice, cât
şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/serviciilor şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil
publicului.

T

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and
Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the laws
No. 1009-XIII of October 22, 1996, No. 1079-XIV of June 23, 2000, No. 65-XV of April 12, 2001,
No. 1446-XV of November 08, 2002, No. 240-XV of June 13, 2003, No. 469-XV of November 21,
2003, No. 224-XV of July 01, 2004 and No. 205-XVI of July 28, 2005.
In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by the
AGEPI. The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right
of the owner in the trademark for goods and services entered on the certificate.
The registration applications, the registered trademarks and trademarks renewal under the national
procedure shall be published in BOPI.
The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the
International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in
French and English in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International
Marks”. The Official Bulletin includes both bibliographic data and mark reproductions as well as a list
of products/services and is available for public in the AGEPI library.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MĂRCI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS
(111) Numărul de ordine al înregistrării
Serial number of the registration
(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite
Serial number of the renewal
(151) Data înregistrării
Date of registration
(156) Data reînnoirii
Date of renewal
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii
Expected duration of the registration/renewal
(181) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
Expected expiration date of registration validity
(186) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of renewal validity
(210) Numărul depozitului
Number of the application
(220) Data depozitului
Filing date of the application
(230) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
(310) Numărul depozitului cererii iniţiale
Number of the initial application
(320) Data depozitului cererii iniţiale
Filing date of the initial application
(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the initial application, code according to the WIPO Standard ST.3
(442) Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului
Date of availability for public of the examined application
(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului
Date of availability for public of registration data
(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
List of goods if not classified
(511) Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări
Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv
Marks elements to which the exclusive rights do not extend
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative ale
mărcilor (Clasificarea de la Viena)
Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the
Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(540) Reproducerea mărcii
Reproduction of the mark
(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului
Indication of the fact that the mark is the state property
(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare
Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification
(554) Indicarea faptului că marca este tridimensională
Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark
(580) Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind cererile de înregistrare sau înregistrările (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adresă, renunţare, expirare a protecţiei)
Date of registration of any transaction relating to the application for registration or registrations (for
example: change of the owner right, modification of the name or address, withdrawal, assignment of the
protection, expiration of protection
(591) Indicarea culorilor revendicate
Indication of colors claimed
(641) Numărul şi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
Number and date of filing the other prior art applications according to the legislation
(730) Numele/denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name and address of the applicant or the holder of the registration, code according to the WIPO Standard ST.3
(740) Numele reprezentantului în proprietatea industrială
Name of the representative in industrial property
(750) Adresa pentru corespondenţă
Address for correspondence
(770) Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)
Name and address of the previous applicant or holder of the registration (in case of changing the holder)
(771) Numele precedent sau adresa precedentă a solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)
Previous name or previous address of the applicant or holder (without changing the holder)
(791) Numele şi adresa licenţiatului
Name and address of the licensee
(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului de la Madrid
Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the
document, application filing date, the code of the country)
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Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
22 septembrie 1995, cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant,
personal sau prin reprezentant în proprietatea industrială. O cerere trebuie să se refere la o singură
marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 8 (5), (6) din Lege.
Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cerere,
să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

I

n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No. 588-XIII of September
22,1995, an application for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI by the applicant
in person or through a representative in industrial property. The application shall concern only one
trademark and shall contain the documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.
Any person may oppose a registration of a trademark or an appellation of origin within the three
months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210) 015899
(220) 2004.12.15
(730) AGROTRADE S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 12, ap. 123, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 016945
(220) 2005.05.12
(730) STANCU Eugeniu, MD
Str. Butucului nr. 14, ap. 61, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)

(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;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasa 33.

(210) 016724
(220) 2005.04.11
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 016953
(220) 2005.05.13
(730) AFANASENCO Serghei, MD
Str. Lenin nr. 9, ap. 26, MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
cuvintelor "Muscat", "Мускат ".
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - vinuri de muscat;
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale, demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea produselor, gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor; materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt, smoală
şi bitum; construcţii nemetalice transportabile,
monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; magazine.
(531) CFE(5)
03.03.03;
28.05.00.

25.01.15;

27.05.03;

(210) 016956
(220) 2005.05.13
(730) ALIVANTA-LUX S.R.L., MD
Str. Gh. Madan nr. 46, bloc 1, ap. 88,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
11 - aparate de iluminat şi instalaţii sanitare.

(210) 017257
(220) 2005.06.22
(730) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju "Fora-Farm", RU
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91,
RU-125183 Moskva, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(8)
03 - cosmetice, inclusiv creme, măşti, balsamuri,
uleiuri, şampoane; preparate cosmetice pentru
slăbit; săpunuri, inclusiv dezinfectante, curative;
uleiuri eterice; loţiuni pentru păr; loţiuni pentru
scopuri cosmetice; seturi cosmetice; prafuri şi
paste de dinţi; grăsimi pentru scopuri cosmetice;
produse de parfumerie; deodorante pentru uz
personal; depilatoare; ceară depilatoare; substanţe adezive pentru scopuri cosmetice; coloranţi cosmetici; fixativ pentru păr; preparate
pentru scopuri igienice referitoare la parfumuri
şi cosmetice; preparate de clătit gura, cu excepţia celor folosite în scopuri medicinale; preparate
de ras; preparate pentru îngrijirea unghiilor;
remedii cosmetice pentru sprâncene, gene, păr;
preparate de înlăturat machiajul; şerveţele impregnate cu remedii cosmetice; săruri pentru
băi, cu excepţia celor folosite în scopuri medicinale; mijloace cosmetice pentru bronzat;
05 - preparate farmaceutice şi igienice, preparate
cu fermenţi pentru scopuri medicinale; alimente
pentru nou-născuţi; substanţe dietetice, băuturi
şi produse alimentare pentru scopuri medicinale; adaosuri alimentare pentru scopuri medicinale; adaosuri minerale alimentare; substanţe
dezinfectante; preparate cu vitamine; preparate
biologice şi proteice pentru scopuri medicinale;
adaosuri alimentare biologic active; preparate
chimice pentru scopuri medicinale; ierburi,
ceaiuri, amestecuri, uleiuri, infuzii, băuturi,
rădăcini, bomboane, toate acestea medicinale;
preparate medicinale pentru scopuri medicale;
siropuri pentru scopuri farmaceutice; balsamuri
pentru scopuri medicinale; preparate medicinale de slăbit; unguente, creme pentru scopuri
farmaceutice, inclusiv unguente, creme cu extracte de ierburi, contra reumatismului, analgezice; substanţe tonifiante (preparate medicinale); remedii antiseptice; remedii bactericide;
şerveţele igienice, pernuţe, pachete igienice
pentru dame; grăsimi pentru scopuri medicinale; compoziţii medicinale pentru băi; remedii
medicinale contra transpiraţiei; loţiuni pentru
scopuri farmaceutice; mijloace de spălat pentru
scopuri medicinale; ape minerale pentru scopuri medicinale; preparate pentru împrospătarea şi epurarea aerului; preparate pentru înlăturarea bătăturilor; preparate farmaceutice contra
arsurilor cu raze ultraviolete, degerăturilor; şerveţele impregnate cu remedii medicinale; lumânări medicinale; remedii pentru îngrijirea cavităţii bucale pentru scopuri medicinale; săruri
pentru băi curative; rujuri medicinale; plasturi.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 017330
(220) 2005.07.04
(730) Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuşchin product", BY
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028,
Belarus
(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

TRADEMARKS
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor,
cifrelor şi cuvântului "vodka".
(511) NCL(8)
33 - votcă.
(531) CFE(5)
02.01.01;
27.05.01.

25.01.15;

25.07.03;

(210) 017494
(220) 2005.07.26
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 017424
(220) 2005.07.20
(730) EVRIDICA-COM S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 41, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
34 - tutun tratat şi brut; tutun de fumat; tutun de pipă, tutun pentru răsucire manuală, tutun de
mestecat; ţigarete, ţigări, trabucuri, ţigarille;
substanţe pentru fumat, comercializate separat sau în amestec cu tutunul (nu în scopuri
medicale sau curative); tutun de prizat; articole de tutungerie incluse în clasa 34; hârtie
de ţigară, tuburi de ţigări şi chibrituri.
(531) CFE(5)
02.01.20;
25.01.19.

04.03.03;

24.05.02;

(210) 017528
(220) 2005.08.01
(730) Hayat Kimya Sanayi A.Ş., TR
Çobançeşme Caddesi No. 16, Yenibosna,
Istanbul, Turcia
(540)
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(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; prafuri
şi paste de dinţi;
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 - articole din hârtie; batiste de nas de hârtie, şervete şi şerveţele; şerveţele şi şervete umectate; hârtie de toaletă; pernuţe şi şerveţele pentru
demachiere; şerveţele de unică folosinţă, scutece de unică folosinţă.

(210) 017545
(220) 2005.08.03
(730) AGROPIESE TGR GRUP S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alecu Russo nr. 18, bloc 1, ap. 72,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
01 - produse chimice destinate utilizării în domeniul industriei, ştiinţei, precum şi agriculturii,
horticulturii şi silviculturii; îngrăşăminte pentru
sol; compoziţii extinctoare; preparate pentru
călirea şi sudura metalelor; produse chimice
destinate conservării alimentelor; materiale
tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi
industriei, inclusiv antigel, acetilenă, acetonă,
apă distilată, apă acidulată pentru reîncărcarea acumulatoarelor, aditivi pentru curăţarea
benzinei, lichid pentru sisteme hidraulice, lichid pentru desulfitarea acumulatoarelor electrice, lichid pentru frâne, lichid pentru direcţionare asistată, lichid de transmisie automată,
acizi, clei industrial, carbid, masticuri pentru
pneuri, produse pentru vulcanizare, soluţii
pentru prevenirea formării spumei, săruri industriale, compoziţii pentru reparaţia camerelor anvelopelor, compoziţii pentru reparaţia
anvelopelor, îngrăşăminte pentru gospodăria
agricolă, produse chimice pentru agricultură;
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04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzine
pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat;
07 - maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor
pentru vehicule terestre şi a motoarelor mici);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule terestre şi a transmisiei prin
curea); instrumente, altele decât cele acţionate manual, pentru agricultură, inclusiv: maşini electrice de sudat, maşini de sudat cu gaz,
aparate de vulcanizare, tambure pentru maşini,
boroane, buldozere, arbori pentru maşini, arbori cotiţi pentru maşini, arbori de transmisie,
ventilatoare pentru maşini, cuzineţi pentru
rulmenţi, vânturători electrice, încălzitoare de
apă (detalii pentru maşini), separatoare de
apă, generator de curent, maşini de tuns iarba,
greble mecanice, motoare hidraulice, motoare
pneumatice, motoare de tracţiune, suporturi
pentru instrumente de tăiat, strunguri; cricuri,
secerătoare, pietre de moară, dinţi pentru maşini de greblat, instrumente de tăiat, instrumente manuale acţionate în alt mod decât cel manual, carburatoare, cilindru-compresor rutier,
canete, supape de presiune, supape rabatabile, deţinători de presiune, roţi pentru maşini,
segmente de piston, inele de lubrifiant, combine pentru boboase, conveiere, benzi rulante,
condensatoare de aer, cutii de transmisie, cutii
lubrifiante, carcase de maşini, secerătoare, robinete, macarale, manivele, cultivatoare, cultivatoare motorizate, suporturi pentru maşini,
troliu, benzi pentru conveiere şi transportoare,
brăzdare, volanţi de maşini, maşini de bătut
unt, maşini pentru plivit; maşini şi utilaje electrice pentru dereticare, curăţare; maşini agricole, maşini pentru uscat, mecanisme hidraulice pentru dirijarea motoarelor; mecanisme
dinţate; comande pneumatice pentru dirijarea
motoarelor, treierători, batoze; ambreiaje, altele
decât pentru vehiculele terestre; garnituri
pentru frâne, pompe, pompe (detalii pentru maşini); lame; lame pentru cultivatoare; garnituri
pentru frâne (altele decât pentru vehicule);
instrumente agricole; arbori pentru maşini; angrenaje dinţate; pluguri, rulmenţi, paliere antifricţiune; rulmenţi pentru transmisie; rulmenţi
pentru maneton; rulmenţi cu rotile, rulmenţi ai
arborilor de transmisie; rulmenţi cu bile; pistoane; pistoane pentru amortizoare, pistoane de
motoare, pistoane pentru cilindri; transmisii
pentru maşini, radiatoare de răcire, regulatoare, regulatoare de presiune; regulatoare de viteză, curele pentru maşini, curele pentru motoare; resorturi; epiploane; bujii pentru motoa-
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rele cu ardere internă; bujii de încălzire a motoarelor Diesel; semănători, conexiuni (detalii
pentru maşini); carcase de maşini; strunguri;
demaratori pentru motoare, stateri; ambreiaje;
transportoare; turbocompresoare; tirante de
conexiune; comande pentru dirijarea maşinilor,
motoarelor; filtre (detalii pentru maşini); filtre
(aparate); pivote; lanţuri de elevatoare; lanţuri
de motoare; cilindri de motoare, cilindri pentru
maşini; articulaţii; roţi de transmisie, ejectoare;
excavatoare; elevatoare pentru agricultură;
economizoare de carburanţi pentru motoare;
motoare electrice.
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri;
09 - aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea
sau verificarea curentului electric; extinctoare,
inclusiv acumulatoare electrice, acumulatoare
electrice pentru mijloace de transport; aparate
pentru tăiere electrică; aparate pentru sudare
electrică; baterii electrice; prize; conjunctoare;
întrerupătoare; redresori de curent; gabarite;
identificatori pentru fire electrice; închizătoare
electrice, sonerii; sonerii de semnalizare; sonerii
de semnalizare electrice; simulatori pentru conducerea şi verificarea mijloacelor de transport;
cleme electrice; butoane de sonerii; cutii de derivare; cutii de distribuire, cutii de conectare; carcase pentru acumulatoare electrice; capace protectoare pentru prize; măşti pentru sudori; măşti
protectoare; borne electrice; borne de conectare
pentru cabluri; pompe pentru combustibil cu reglare automată; pompe de distribuire a combustibilului pentru staţiile de deservire tehnică; înveliş de identificare pentru cabluri; încălţăminte
de protecţie, extinctoare; haine de protecţie; haine de protecţie antiincendiară din ţesături de azbest; comutatori; mănuşi de protecţie; semiconductori; plăci pentru acumulatoare electrice;
convertori electrici; cabluri electrice; fire electrice
izolatoare din cupru; fire electrice din aliaje metalice; pupitre de distribuire; tablou de comandă;
conectoare; regulatoare de protecţie împotriva
supratensiunii; regulatoare de tensiune în mijloacele de transport; regulatoare de iluminare; curele de siguranţă; grile pentru acumulatoarele
electrice; inductori electrici; conectori pentru linii
electrice; conectori electrici; rezistenţe pentru
sisteme de iluminare; tranzistori; cabluri de
demaraj; tuburi capilare; turnichete automate;
utilaje pentru conducerea automată a mijloacelor de transport; tablouri de distribuire;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, inclusiv elevatoare, cu excepţia vehiculelor terestre,
automobilelor terestre, pieselor separate şi/sau
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de schimb pentru ele incluse în această clasă;
anvelope; remorci; camioane; accesorii de frânare; portbagaje; parasol; parasoluri pentru
automobile; camioane, şenile; motoare; retrovizoare; camere pentru biciclete pentru anvelope
pneumatice; capote pentru motoare; cartere;
roţi pentru biciclete; volane; rotile pentru cărucioare; segmente de frâne; capace pentru rezervoare; caroserii pentru automobile; caroserii
pentru camioane; maşini de stropit; mecanisme
de ridicare a greutăţilor; velomotoare; motociclete; manşoane; ambreiaje pentru mijloace de
transport; set de instrumente pentru repararea
anvelopelor; aplicaţii adezive din cauciuc
pentru repararea anvelopelor; pompe pentru
biciclete; jante pentru roţi; osii; pedale pentru
biciclete; angrenaje dinţate pentru mijloacele
de transport terestre; rame pentru biciclete;
reductoare; curele de siguranţă pentru scaune;
resorturi pentru suspensii; volane; ghidoane;
manivele cotite; sistem de semnalizare antifurt;
sistem de semnalizare pentru marşarier;
scaune; scaune de siguranţă pentru copii; spiţe
de bicicletă; spiţe de roţi; parbrize; ştergătoare
de parbrize; butuce de roţi; atelaje pentru
remorci; angrenaje pentru vehicule terestre;
camionete; cărucioare; camionete flexibile
pentru transportarea ţevilor flexibile; cărucioare
pentru produse; remorci cu elevator; frâne;
remorci pentru recoltare; frâne pentru biciclete;
torsioane; tractoare; transmisii; turbine pentru
mijloace de transport; furgoane; camionete;
lanţuri pentru automobile şi biciclete; lanţuri de
acţiune; lanţuri antiderapaj; şasiuri; şasiuri
pentru maşini; fusul osiilor; bielă de comandă;
anvelope pentru automobile; şine fără camere
pentru biciclete; anvelope pentru mijloace de
transport; anvelope pneumatice; crampoane;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice semifinite;
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; tuburi flexibile nemetalice, inclusiv izolatoare;
supape; lubrifianţi de izolare; lubrifianţi pentru
transformatoare; garnituri de frâne; bielă pentru
ţevi nemetalice; bielă de cauciuc; garnituri
pentru ambreiaj; garnituri din cauciuc;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase); materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului sau a materialelor
plastice); materiale textile fibroase brute;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul cu destinaţie specială, inclusiv papuci;
pantaloni; caloşi; camizol; combinezoane; costume; scurte; încălţăminte; îmbrăcăminte de
deasupra; îmbrăcăminte gata pentru şoferi,
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ciclişti; îmbrăcăminte de tricotaj; uniforme; mănuşi; impermeabile; semipapuci; cămăşi; cizme; pantofi; articole de acoperit capul; şorţuri;
svetere; halate de mascare, de lucru;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase; animale vii; fructe
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale, malţ;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; operaţiuni de import-export; demonstrare de mărfuri; studierea pieţei; informaţii de afaceri; organizarea expoziţiilor comerciale, publicitare;
promovarea mărfurilor; închirierea materialelor publicitare; publicarea textelor de reclamă;
publicitate radio;
36 - afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare; emiterea de cărţi de credit; schimb
valutar; acordare de împrumuturi; darea în
arendă a imobilelor;
37 - construcţii; reparaţii, cu excepţia schimbării,
echilibrării şi montării pneurilor; servicii de
instalare, cu excepţia tehnicii de calcul;

MD - BOPI 11/2006
(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;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

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

(210) 017656
(220) 2005.08.22
(730) Milagro Food Industries LTD, GB
88 Kingsway, Holborn, London, WC2B6AW,
Regatul Unit
(540)

39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare în domeniul industriei
şi ştiinţei; cercetări în domeniul mecanicii; cercetări tehnice; consultaţii în domeniul tehnicii;
controlul tehnic al automobilelor; servicii juridice; expertize inginereşti şi tehnice;
43 - servicii de alimentaţie publică; restaurante de
servicii rapide; cafenele, ospătării în întreprinderi de producere.

(210) 017610
(220) 2005.08.12
(730) Frumuseţe Inteligentă S.R.L., societate
comercială, MD
Bd. Dacia nr. 2, ap. 79, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
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(210) 017742
(220) 2005.09.14
(730) OLENTINA S.R.L., MD
Str. Maria Drăgan nr. 28, bloc 4, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor; materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
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 metalice,
seifuri; produse metalice care nu sunt incluse
în alte clase; minereuri;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare,
de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;
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12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană şi navală;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale neincluse în alte clase; animale vii; fructe
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau animale; servicii agricole, horticole şi forestiere;
45 - servicii personale şi sociale pentru satisfacerea necesităţilor persoanelor fizice, executate

M+RCI
de către terţi; servicii de securitate pentru
protecţia proprietăţii şi persoanelor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 017743
(220) 2005.09.14
(730) OLENTINA S.R.L., MD
Str. Maria Drăgan nr. 28, bloc 4, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 11/2006
electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană şi navală;

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(8)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;

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;

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

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 metalice, seifuri; produse metalice care nu sunt
incluse în alte clase; minereuri;

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

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea
curentului

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
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şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau
animale; servicii agricole, horticole şi forestiere;
45 - servicii personale şi sociale pentru satisfacerea necesităţilor persoanelor fizice, executate de către terţi; servicii de securitate
pentru protecţia proprietăţii şi persoanelor.
(531) CFE(5)
01.01.03;
29.01.12.

26.01.13;

26.01.18;

(210) 017751
(220) 2005.09.14
(730) SSANGYONG MOTOR COMPANY, KR
150-3,
Chilkoi-dong,
Pyungtaek-si,
Kyungkido, Republica Coreea
(540)

(511) NCL(8)
12 - vehicule, cu excepţia scaunelor cu rotile şi
tricicletelor pentru persoane cu handicap;
aparate de locomoţie terestră, autofurgonete
sportive, vehicule cu destinaţie multiplă, autobuze, camionete, autocamioane cu benă basculantă, furgoane, autoturisme, automobile
pentru pasageri, automobile sportive, automobile de cursă, motociclete, autovehicule de
tracţiune, remorci, camioane, volane şi roţi
pentru vehicule, tractoare cu destinaţie agricolă, părţi şi componente pentru produsele
sus-menţionate incluse în clasa 12.

(210) 017845
(220) 2005.10.04
(730) INTERPERFECT GRUP S.R.L., MD
Str. Costiujeni nr. 14, bloc 4, ap. 39,
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(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; comercializarea produselor incluse în clasa 30.

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

017881
2005.10.06
m 2005 11454
2005.09.30
UA
TÎMCIC Vitalii, UA
v. Dvoreansica, 8, cv. 2, m. Odesa, 65023,
Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
(320) 2005.09.30
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 06.01.02; 06.19.07.

(210) 017883
(220) 2005.10.06
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii

M+RCI
(540)

(511) NCL(8)
03 - cosmetice, produse cosmetice şi parfumerie,
inclusiv creme exfoliante, creme abrazive
pentru corp, geluri de curăţare, creme pentru
piele, loţiuni pentru piele, balsamuri pentru
piele, produse cosmetice pentru umectarea
pielii; parfum; apă de colonie; geluri pentru
baie şi duş, săpunuri pentru faţă şi corp;
uleiuri esenţiale de uz personal, uleiuri pentru
baie şi uleiuri pentru corp; săruri pentru baie;
spumă pentru baie; loţiuni, creme, geluri şi
pudre pentru corp; preparate pentru îngrijirea
unghiilor; produse cosmetice pentru îngrijirea
mâinilor, creme abrazive pentru mâini, produse pentru spălarea mâinilor, creme şi loţiuni
pentru mâini.
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control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (neincluse
în alte clase); caractere tipografice; clişee;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi feţe de masă;

(210) 017896
(220) 2005.10.11
(730) ALDI Einkauf GmbH & Co, oHG, DE
Eckenbergstr. 16, D-45307 Essen, Germania
(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;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine
pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); instrumente, altele
decât cele acţionate manual, pentru agricultură, incubatoare pentru ouă;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase; animale vii; fructe
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri;
35 - publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou; comerţul cu
amănuntul în toate domeniile comerciale; comerţul cu amănuntul interactiv în toate do-
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meniile comerciale; exploatarea magazinelor
universale, întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi întreprinderilor cu scutiri pentru comercianţii cu amănuntul; publicitate în Internet
pentru terţi; oferte de informaţii prin Internet şi
anume informaţii referitoare la mărfurile de
consum, informaţii referitoare la consultarea
consumatorilor şi informaţii privind deservirea
cumpărătorilor; organizarea tranzacţiilor comerciale pentru terţi, de asemenea şi prin Internet;

TRADEMARKS
(540)

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii; exploatarea Internet portalurilor şi oferte de Internet portaluri; întreţinerea
în bună funcţionare pentru documentarea
electronică realizată de terţi, precum şi pentru
transmiterea electronică a sunetului, imaginii
şi a altor date şi tuturor formelor de informaţie
în fiecare caz în particular prin Internet;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale; servicii ale laboratoarelor fotografice; producerea de copii fotografice, precum şi pe bază de date digitale, developarea peliculelor, duplicarea fotografiilor;
servicii fotografice, în particular mărirea şi retuşarea fotografiilor digitale; organizarea serviciilor menţionate;
41 - educaţie; asigurarea procesului de instruire;
activităţi sportive şi culturale; oferte de distracţii în formă de înregistrări audio, înregistrări video şi filme, organizarea serviciilor
menţionate;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetările şi
proiectările ştiinţifice corespunzătoare; analiză
industrială şi servicii de cercetare; design-ul şi
elaborarea hardware şi software de calculatoare; servicii juridice; oferte de locuri de depozitare a informaţiei în Internet; baze de date
şi anume colectarea, depozitarea, actualizarea, transmiterea şi acordarea datelor de
toate genurile terţilor; organizarea serviciilor
menţionate;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.

(210) 017897
(220) 2005.10.11
(730) ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, DE
Eckenbergstr. 16, D-45307 Essen, Germania
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literei "A".
(591) Culori revendicate: oranj, oranj-închis, roşu,
albastru-deschis, albastru-închis, alb.
(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;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări
şi fitiluri pentru iluminat;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); instrumente, altele
decât cele acţionate manual, pentru agricultură, incubatoare pentru ouă;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea
sau verificarea curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-

M+RCI
tărie sau menaj; material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în
alte clase); caractere tipografice; clişee;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru pomul de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
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sunetului, imaginii şi a altor date şi tuturor
formelor de informaţie în fiecare caz în
particular prin Internet;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale; servicii ale laboratoarelor fotografice; producerea de copii fotografice, precum şi pe bază de date digitale,
developarea peliculelor, duplicarea fotografiilor; servicii fotografice, în particular mărirea şi
retuşarea fotografiilor digitale; organizarea
serviciilor menţionate;
41 - educaţie; asigurarea procesului de instruire;
activităţi sportive şi culturale; oferte de distracţii în formă de înregistrări audio, înregistrări video şi filme, organizarea serviciilor
menţionate;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetările şi
proiectările ştiinţifice corespunzătoare; analiză
industrială şi servicii de cercetare; design-ul şi
elaborarea hardware şi software de calculatoare; servicii juridice; oferte de locuri de depozitare
a informaţiei în Internet; baze de date, şi anume
colectarea, depozitarea, actualizarea, transmiterea şi acordarea datelor de toate genurile terţilor;
organizarea serviciilor menţionate;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
(531) CFE(5)
16.03.05;
26.04.08;
26.04.18;
26.11.12; 27.01.01; 27.05.21; 29.01.14.

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri;
35 - publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou; comerţul cu
amănuntul în toate domeniile comerciale; comerţul cu amănuntul interactiv în toate domeniile
comerciale; exploatarea magazinelor universale,
întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi
întreprinderilor cu scutiri pentru comercianţii cu
amănuntul; publicitate în Internet pentru terţi;
oferte de informaţii prin Internet, şi anume
informaţii referitoare la mărfurile de consum,
informaţii referitoare la consultarea consumatorilor şi informaţii privind deservirea cumpărătorilor; organizarea tranzacţiilor comerciale
pentru terţi, de asemenea şi prin Internet;

(210) 017898
(220) 2005.10.11
(730) ALDI GmbH & Co., KG, DE
Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der Ruhr,
Germania
(540)

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii; exploatarea portalurilor din
Internet şi oferte de portaluri din Internet; întreţinerea lor în bună funcţionare pentru
documentarea electronică realizată de terţi,
precum şi pentru transmiterea electronică a
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literei
"A".
(591) Culori revendicate: oranj, oranj-închis, roşu,
albastru-deschis, albastru-închis, alb.
(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;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzine
pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); instrumente, altele
decât cele acţionate manual, pentru agricultură, incubatoare pentru ouă;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini
de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
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şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri;
35 - publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou; comerţul cu
amănuntul în toate domeniile comerciale; comerţul cu amănuntul interactiv în toate domeniile
comerciale; exploatarea magazinelor universale,
întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi întreprinderilor cu scutiri pentru comercianţii cu
amănuntul; publicitate în Internet pentru terţi;
oferte de informaţii prin Internet, şi anume
informaţii referitoare la mărfurile de consum, informaţii referitoare la consultarea consumatorilor
şi informaţii privind deservirea cumpărătorilor;
organizarea tranzacţiilor comerciale pentru terţi,
de asemenea şi prin Internet;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;

38 - telecomunicaţii; exploatarea portalurilor din
Internet şi oferte de portaluri din Internet, întreţinerea lor în bună funcţionare pentru documentarea electronică realizată de terţi, precum şi pentru transmiterea electronică a sunetului, imaginii şi a altor date şi tuturor formelor de informaţie în fiecare caz în parte prin
Internet;

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

40 - tratament de materiale; servicii ale laboratoarelor fotografice; producerea de copii fotografice, precum şi pe bază de date digitale, developarea peliculelor, duplicarea fotografiilor;
servicii fotografice, în particular mărirea şi
retuşarea fotografiilor digitale; organizarea
serviciilor menţionate;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
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39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;

41 - educaţie; asigurarea procesului de instruire;
activităţi sportive şi culturale; oferte de distracţii în formă de înregistrări audio, înre-
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gistrări video şi filme, organizarea serviciilor
menţionate;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetările şi
proiectările ştiinţifice corespunzătoare; analiză
industrială şi servicii de cercetare; design-ul şi
elaborarea hardware şi software de calculatoare; servicii juridice; oferte de locuri de depozitare
a informaţiei în Internet; baze de date, şi anume
colectarea, depozitarea, actualizarea, transmiterea şi acordarea datelor de toate genurile terţilor;
organizarea serviciilor menţionate;
43 - servicii de
temporară.

alimentaţie

publică;

(531) CFE(5)
25.01.09;
26.04.08;
26.11.09; 27.05.21; 29.01.15.

(210) 017899
(220) 2005.10.13
(730) FRUNZE - AGRO S.R.L., MD
Str. Văleni nr. 22, MD-2070,
Republica Moldova
(540)

rezervoare, capace pentru trape şi guri, ţevi şi
tuburi, coturi, profiluri T, reductoare, îmbinări,
cleme, centuri, flanşe, strecurători, întinzători şi
supape, toate acestea din metal sau aliaje de
metal, precum şi părţi, componente şi piese de
rezervă pentru produsele sus-numite; produse
metalice care nu sunt incluse în alte clase;
42 - servicii de inginerie; servicii de consultanţă şi
aviz referitoare la activitatea de inginerie;
expertize în domeniul ingineriei.

cazare
26.11.08;

(210) 017907
(220) 2005.10.19
(730) COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO
şos. Bucureşti - Ploieşti Bucharest Business
Park, Imobilul A1 nr. 1A, et. 2, sect. 1, cod
poştal - 013681, Bucureşti, România
(540)

Chişinău,

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

(210) 017902
(220) 2005.10.12
(730) Alfa Laval Corporate AB, SE
P.O. Box 73, SE-221 00 Lund, Suedia
(540)

(511) NCL(8)
01 - produse chimice destinate industriei, inclusiv
detergenţi şi agenţi de curăţare pentru scopuri
industriale şi chimicale de purificare a lichidelor;
06 - rezervoare, agitatoare ca părţi de rezervoare,
acoperiri de rezervoare, părţi integrate de

(511) NCL(8)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 017910
(220) 2005.10.19
(730) DULCEVIS S.R.L, întreprindere mixtă, MD
Calea Moşilor nr. 15, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, 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;
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administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

TRADEMARKS
(210) 017914
(220) 2005.10.17
(730) Mobiasbancă S.A., bancă comercială, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 81a, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 017911
(220) 2005.10.19
(730) DULCEVIS S.R.L, întreprindere mixtă, MD
Calea Moşilor nr. 15, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
cuvintelor "card", "multivalutar".
(591) Culori revendicate: roşu, gri, albastru-închis.
(511) NCL(8)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5)
05.05.20;
29.01.13.

14.01.13;

14.01.16;

(210) 017915
(220) 2005.10.19
(730) CALIOPE S.R.L., MD
Str. Eugen Coca nr. 39, ap. 8, MD-2064,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 017913
(220) 2005.10.17
(730) Mobiasbancă S.A., bancă comercială, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 81a, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
cuvântului "credite".
(591) Culori revendicate: negru, galben.
(511) NCL(8)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 27.05.15; 29.01.02; 29.01.08.
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
cuvântului "digital".
(511) NCL(8)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile

M+RCI
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice;
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice, seifuri; produse metalice care nu sunt
incluse în alte clase; minereuri;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini
de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (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 animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele
de soare şi bastoane; bice şi articole de
şelărie;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
cuvintelor "CLUB", "КЛУБ".
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice.
(531) CFE(5) 27.05.10; 28.05.00.

(210) 017921
(220) 2005.10.20
(730) Agrovin Bulboaca S.A., MD
Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi,
Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.24.

(210) 017920
(220) 2005.10.17
(730) BAHVALOV Galina, MD
Bd. Dacia nr. 9, bloc 1, ap. 79, MD-2038,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 017923
(220) 2005.10.17
(730) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului China, CN
Administration Building Huawei Technologies
Co., Ltd., Bantian, Longgang District,
Shenzhen, China
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(540)

(511) NCL(8)
09 - hardware, firmware şi software de calculatoare, şi anume calculatoare, periferice, reţele
de calculatoare şi componente pentru reţele,
componente pentru administrarea şi interconexiunea reţelelor de telecomunicaţie pentru
asigurarea securităţii calculatorului şi în reţeaua de calculatoare pentru asigurarea administrării reţelei, dezvoltarea şi desfăşurarea
serviciilor complexe pentru administrarea şi
interconexiunea multimedia, echipamentului
cu informaţie audio şi video, şi anume interfeţe ale dispozitivelor reţelelor cu fir şi fără fir,
dispozitive de comutare, porţi pentru utilizare
în sistemele de comunicaţie fără fir, punţi
pentru reţeaua de calculatoare, concentratoare, routere, modeme, cabluri electrice,
circuite integrate, surse de energie electrică,
echipament pentru acces la distanţă pentru
utilizare în reţeaua de calculator şi telefonie,
telefoane şi software respective pentru toate
cele menţionate, şi anume software pentru
diagnosticul, instalarea, susţinerea, administrarea, configurarea, conectarea, interoperarea, modernizarea şi controlul hardware, firmware şi software de calculatoare; software
pentru diagnosticul, instalarea, susţinerea, administrarea, configurarea, conectarea, interoperarea, modernizarea şi controlul hardware,
firmware şi software de calculatoare; software
de calculatoare pentru utilizare în domeniul
instruirii, şi anume pentru transferul informaţiei pentru utilizatori; echipament de telecomunicaţie, şi anume comutatoare de frecvenţă în radiocomunicaţie; radioemiţătoare şi radioreceptoare pentru telecomunicaţie; aparate
de acces la linia telefonică locală fără fir
pentru transmiterea semnalului radio care includ supervizoare pentru staţia de bază,
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antene, puncte de abonaţi, care transmit şi
recepţionează semnale şi comutatoare de
administrare a reţelelor pentru utilizare în administrarea semnalelor radio şi transferul
vocii între punctele de abonaţi şi staţiile
telefonice locale; platforme de comutare fără
fir pentru selecţia conexiunii prin canal optic
pentru voce şi semnale, prelucrarea apelurilor telefonice şi întreţinerea sistemului;
echipamente de acces la reţea, şi anume
supervizoare pentru staţia de bază; antene
direcţionale şi omniantene; puncte de abonaţi; telefoane mobile, radiotelefoane; staţii
radio fără fir, antene radio; emiţătoare-transmiţătoare pentru telecomunicaţie şi circuite
magistrale de telecomunicaţie şi grupuri de
linii magistrale incluzând cabluri de linie
magistrală şi amplificatori de linie magistrală;
sisteme de comutare controlată de program
memorat, şi anume dispozitiv de comutare
controlată de program memorat utilizat în
prelucrarea informaţiei de la apelurile de
intrare la terminalele de ieşire în reţeaua
telefonică de servicii publice; aparate radio, şi
anume echipament de comutare a informaţiei,
vocii şi imaginii pentru comunicaţiile mobile;
aparate de telecomunicaţie optice, şi anume
terminal al liniei optice pentru recepţionarea,
transmiterea şi analizarea semnalului optic,
dispozitiv optic de reţea cunoscut de asemenea ca terminal al liniei optice care administrează reţeaua optică; echipament
pentru transmiterea semnalului TV prin cablu
din fibră optică, şi anume întrerupătoare
electrice, fibre optice, cabluri din fibre optice;
adaptoare de acces ISDN, sistem de telecomunicaţie, şi anume reţea inteligentă de
frecvenţă înaltă ce conţine echipament terminal de telecomunicaţie pentru stadii de
lucru (calculatoare), şi anume telefon ISDN,
video-telefon, telefon pentru telecomunicaţii
digitale fără fir îmbunătăţite (DECT), telefon
mobil şi telefon digital; echipament pentru linia
locală de abonat fără fir, şi anume conexiuni
pentru abonaţii mobili pentru accesarea
sistemelor de comutare.
(531) CFE(5) 05.05.20; 27.05.01.

(210) 017924
(220) 2005.10.18
(730) LUCHIANOV Alexandru, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 44,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

M+RCI
(540)
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alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 22.01.16.

(210) 017926
(220) 2005.10.20
(730) DULCEVIS S.R.L, întreprindere mixtă, MD
Calea Moşilor nr. 15, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de magazine; servicii prestate de magazine de firmă.
(531) CFE(5) 26.04.09; 27.05.15; 28.17.00.

(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;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

017925
2005.10.18
2390362
2005.04.25
GB
Diageo Ireland, IE
St. James's Gate, Dublin 8, Irlanda

(210) 017930
(220) 2005.10.18
(730) TYMBARK S.A., PL
Tymbark 156, 34-650 Tymbark, Polonia
(540)

(540)

(511) NCL(8)
32 - bere; ale, stout şi porter; băuturi slabalcoolice; ape minerale şi gazoase şi

(511) NCL(8)
32 - siropuri; siropuri de fructe, siropuri pentru
prepararea băuturilor, băuturi nealcoolice;
sucuri; băuturi; nectare, inclusiv sucuri de
fructe, sucuri de legume, sucuri de fructe
dense, sucuri de legume dense, sucuri din
amestec de legume, sucuri din amestec de
fructe, sucuri de legume şi fructe, sucuri de
roşii, sucuri de morcovi, băuturi de morcovi,
băuturi cu gust de fructe, băuturi de fructe,
nectare de fructe, băuturi de legume şi fructe,
băuturi de legume, băuturi izotonice, băuturi
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vitaminizate, băuturi cu minerale, băuturi sub
formă de praf, prafuri pentru prepararea băuturilor, pastile pentru prepararea băuturilor,
siropuri pentru prepararea băuturilor, şerbet
(băutură), esenţe pentru prepararea băuturilor, extracte de fructe, extracte de legume,
cocteiluri nealcoolice, băuturi cu pulpă de
fructe; sucuri cu pulpă de fructe, sucuri cu bucăţele de fructe, limonade, 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) 017932
(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 morcovi, băuturi nealcoolice; sucuri;
băuturi; nectare, 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, băuturi
vitaminizate, băuturi cu minerale, băuturi sub
formă de praf, prafuri pentru prepararea băuturilor, pastile pentru prepararea băuturilor,
siropuri pentru prepararea băuturilor, şerbet
(băutură), esenţe pentru prepararea băuturilor, extracte de fructe, extracte de legume,
cocteiluri nealcoolice, 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.
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(210) 017933
(220) 2005.10.18
(730) TYMBARK S.A., PL
Tymbark 156, 34-650 Tymbark, Polonia
(540)

(511) NCL(8)
32 - băuturi nealcoolice; sucuri; băuturi; siropuri;
nectare, inclusiv sucuri de fructe, sucuri de
legume, sucuri de fructe dense, sucuri de legume dense, sucuri din amestec de legume,
sucuri din amestec de fructe, sucuri de legume
şi fructe, sucuri de roşii, sucuri de morcovi,
băuturi de morcovi, băuturi cu gust de fructe,
băuturi de fructe, nectare de fructe, băuturi de
legume şi fructe, băuturi de legume, băuturi
izotonice, băuturi vitaminizate, băuturi cu
minerale, băuturi sub formă de praf, prafuri
pentru prepararea băuturilor, pastile pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea băuturilor, şerbet (băutură), esenţe pentru prepararea băuturilor, extracte de fructe, extracte de legume, cocteiluri nealcoolice, 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) 017937
(220) 2005.10.18
(730) "MASPEX" Sp. z o.o., PL
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polonia
(540)

(511) NCL(8)
32 - băuturi nealcoolice; sucuri; băuturi; siropuri;
nectare, inclusiv sucuri de fructe, sucuri de
legume, sucuri de fructe dense, sucuri de
legume dense, sucuri din amestec de legume,
sucuri din amestec de fructe, sucuri de
legume şi fructe, sucuri de roşii, sucuri de
morcovi, băuturi de morcovi, băuturi cu gust
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de fructe, băuturi de fructe, nectare de fructe,
băuturi de legume şi fructe, băuturi de
legume, băuturi tonice, băuturi vitaminizate,
băuturi cu minerale, băuturi sub formă de
praf, prafuri pentru prepararea băuturilor, pastile pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea băuturilor, nectare pentru prepararea băuturilor, esenţe pentru prepararea
băuturilor, prafuri vitaminizate pentru prepararea băuturilor, pastile vitaminizate pentru
prepararea băuturilor, siropuri vitaminizate
pentru prepararea băuturilor, esenţe vitaminizate pentru prepararea băuturilor, nectare
vitaminizate pentru prepararea băuturilor, prafuri pentru prepararea băuturilor spumante,
pastile pentru prepararea băuturilor spumante, siropuri pentru prepararea băuturilor spumante, pastile pentru prepararea băuturilor
spumante, nectare pentru prepararea băuturilor spumante, esenţe pentru prepararea băuturilor spumante, şerbet (băutură), extracte de
fructe, extracte de legume, cocteiluri nealcoolice, băuturi cu pulpă de fructe; sucuri cu pulpă de fructe, sucuri cu bucăţele de fructe,
limonade, siropuri de fructe, băuturi pe bază
de ser lactic, ape gazoase, ape minerale, ape
de masă potabile, bere de ghimbir, bere de
malţ.

(210) 017993
(220) 2005.11.01
(730) PAN - COM, societate pe acţiuni, MD
Str. Kiev nr. 16, bloc 1, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice;
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice, seifuri; produse metalice care nu sunt
incluse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); instrumente, altele
decât cele acţionate manual, pentru agricultură, incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde
elementelor "COM", "TM".
(591) Culori revendicate: verde, alb, gri.
(511) NCL(8)

asupra

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate
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pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini
de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice, material pentru
suturi;

TRADEMARKS
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu
excepţia pensulelor); materiale pentru perii;
materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase); materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului sau a materialelor plastice); materiale textile fibroase brute;

11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;

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

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană şi navală;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;

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

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

14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;
15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de 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 mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare şi
izolare; tuburi flexibile nemetalice;
18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele
de soare şi bastoane; bice şi articole de şelărie;
19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile, monumente nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
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23 - fire de uz textil;

27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete, cu
excepţia celor din materiale textile;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport
neincluse în alte clase; ornamente pentru pomul de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase; animale vii; fructe
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;

M+RCI
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40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi proiectări corespunzătoare; analiză industrială şi
servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea
hardware şi software de calculatoare; servicii
juridice;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau
animale; servicii agricole, horticole şi forestiere;
45 - servicii personale şi sociale pentru satisfacerea necesităţilor persoanelor fizice, executate
de către terţi; servicii de securitate pentru protecţia proprietăţii şi persoanelor.

(591) Culori revendicate: negru, galben, cafeniu.
(511) NCL(8)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul.
(531) CFE(5)
09.09.15;
29.01.13.

26.04.08;

26.04.18;

(210) 018017
(220) 2005.11.03
(730) LUXOCHIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.11; 29.01.13.

(210) 017997
(220) 2005.10.31
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 018020
(220) 2005.11.04
(730) COJOCARU Aliona, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvântului " Mascara".
(511) NCL(8)
03 - rimel, cosmetice pentru gene şi sprâncene.

(210) 017998
(220) 2005.11.01
(730) MAGALU Victor, MD
MD-3721, Lozova,
Moldova
(540)

Străşeni,

Republica

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
cuvântului "OXYGEN".
(511) NCL(8)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale neincluse în alte clase; animale vii; fructe
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale, malţ;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de magazine; servicii prestate de magazine de firmă.
(531) CFE(5)
01.15.21;
27.03.11; 27.07.01.

05.11.19;

26.01.17;
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(210) 018026
(220) 2005.11.09
(730) LIUD-VIC S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Calea Ieşilor nr. 4, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
Bd. Renaşterii nr. 21, ap. 26, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

40 - tratament de materiale;
45 - servicii personale şi sociale pentru satisfacerea necesităţilor persoanelor fizice, executate
de către terţi; servicii de securitate pentru protecţia proprietăţii şi a persoanelor.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 018028
(220) 2005.11.07
(730) MATVEEVA Irina, MD
Str. A. Donici nr. 36, MD-2039, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine; servicii prestate de magazine de
firmă;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;

(210) 018049
(220) 2005.11.10
(730) Astellas Pharma Inc., JP
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, Japonia
(540)

(511) NCL(8)
05 - produse şi substanţe farmaceutice.

(210) 018050
(220) 2005.11.10
(730) Astellas Pharma Inc., JP
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, Japonia
(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.

(210) 018031
(220) 2005.11.08
(730) OUŞ Igor, MD
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(511) NCL(8)
05 - produse şi substanţe farmaceutice.
(531) CFE(5) 28.05.00.

M+RCI
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(210) 018052
(220) 2005.11.16
(730) Tighina-Vin S.R.L., MD
Str. Valea Crucii nr. 8, ap. 81,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(210) 018061
(220) 2005.11.14
(730) IVANOVA L., întreprindere individuală, MD
Str. Independenţei nr. 34-A, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 018056
(220) 2005.10.31
(730) SC OPTIMTEL S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 10, bloc 1, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: roşu.
(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 29.01.01.

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 018065
(220) 2005.11.11
(730) MoldTrans-Tur, S.R.L., MD
Bd. C. Negruzzi nr. 7, of. 235, c/p 299,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5)
16.01.00;
26.01.18; 27.01.16.

25.07.03;

26.01.03;

(210) 018059
(220) 2005.11.10
(730) NISVIN PROIECT S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor
"M" şi "T" şi a elementelor verbale.
(511) NCL(8)
35 - gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială;
37 - reparaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
43 - cazare temporară.
(531) CFE(5) 27.05.19; 27.05.22.

(210) 018066
(220) 2005.11.11
(730) AUTOGARA INTERNAŢIONALĂ CHIŞINĂU
S.R.L., MD
Bd. C. Negruzzi nr. 7, of. 235, c/p 286,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor
"FM".
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi proiectări corespunzătoare; analiză industrială şi
servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea
hardware şi software de calculatoare; servicii
juridice;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor verbale.
(511) NCL(8)
35 - gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială;
37 - reparaţia mijloacelor de transport;
39 - transport; organizare de călătorii; servicii de
broker în transport; informaţie privind transportul; prestarea serviciilor de turism;
43 - cazare temporară.

(210) 018067
(220) 2005.11.09
(730) Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Petricani nr. 21, bloc 3, MD-2059,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
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44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau
animale; servicii agricole, horticole
şi
forestiere.

(210) 018068
(220) 2005.11.09
(730) Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Petricani nr. 21, bloc 3, MD-2059,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor
"TV".
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie;

M+RCI
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; material pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
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35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;

40 - tratament de materiale;

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

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

43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară;

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

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

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

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

(210) 018069
(220) 2005.11.09
(730) Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Petricani nr. 21, bloc 3, MD-2059,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor
"FM".
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;

(210) 018070
(220) 2005.11.09
(730) Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Petricani nr. 21, bloc 3, MD-2059,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor
"TV".
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
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40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice;

TRADEMARKS
rea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau animale; servicii agricole, horticole şi forestiere.

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

(210) 018071
(220) 2005.11.09
(730) Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Petricani nr. 21, bloc 3, MD-2059,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor
"FM".
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elabora-
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(210) 018072
(220) 2005.11.09
(730) Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Petricani nr. 21, bloc 3, MD-2059,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau
animale; servicii agricole, horticole şi forestiere.

M+RCI
(210) 018073
(220) 2005.11.09
(730) Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Petricani nr. 21, bloc 3, MD-2059,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau
animale; servicii agricole, horticole şi forestiere.

(210) 018074
(220) 2005.11.09
(730) Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Petricani nr. 21, bloc 3, MD-2059,
Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 11/2006
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor
"FM".
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau
animale; servicii agricole, horticole şi forestiere.

(210) 018075
(220) 2005.11.16
(730) MACIUCA Mihail, MD
Str. Entuziaştilor nr. 20, MD-6801, Ialoveni,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

TRADEMARKS
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea mărfurilor;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.

(210) 018076
(220) 2005.11.10
(730) Advance Magazine Publishers Inc., US
Four Times Square, New York, N.Y. 10036,
Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 018079
(220) 2005.11.11
(730) Agio Pharmaceuticals Ltd., IN
A-38 Nandjyot Industrial Estate, Kurla Andheri
Road, Safedpool, Mumbai-400 072, India
(540)

(511) NCL(8)
16 - reviste, publicaţii imprimate şi cărţi.

(210) 018078
(220) 2005.11.11
(730) Firma Vion-Impex S.R.L., MD
Str. Bucureşti nr. 67, ap. 10, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor verbale.
(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare;
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(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice, medicamente, medicamente pentru uz uman.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 018081
(220) 2005.11.15
(730) PEICOV Piotr, MD
Str. Iurie Gagarin nr. 33 ap.1, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde
cuvântului "MOLDAVIENS".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

asupra

(210) 018083
(220) 2005.11.15
(730) Cheton-Zincenco, întreprindere individuală,
MD
Str. Andrei Doga nr. 45, bloc 2, ap. 50,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

M+RCI
(540)

(511) NCL(8)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
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.

MD - BOPI 11/2006
(210) 018087
(220) 2005.11.16
(730) TAMIR S.R.L., MD
Str. 31 August nr. 62 B, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(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;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 018086
(220) 2005.11.16
(730) VIZGAITIS S.R.L., MD
Str. N. Testemiţeanu nr. 59, ap. 4, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 018089
(220) 2005.11.21
(730) MAURT S.R.L., MD
str. Voluntarilor 15,
Republica Moldova
(540)

MD-2023,

Chişinău,

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5)
01.03.16;
26.11.13.

26.01.13;

26.01.20;
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(210) 018091
(220) 2005.11.21
(730) MAURT S.R.L., MD
Str. Costiujeni nr. 8. bloc 3, ap. 63, MD-2019,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 018099
(220) 2005.11.17
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvântului "blotters".
(511) NCL(8)
16 - şerveţele de hârtie, inclusiv cu garnitură în
imitaţie de pânză, pentru faţă şi de uz personal.

(210) 018102
(220) 2005.11.23
(730) SIBIX ELECTRON S.R.L., MD
Str. Mircea Eliade nr. 9, MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
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(511) NCL(8)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor; materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile ferate;
cabluri şi sârme metalice neelectrice; lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice, seifuri;
produse metalice care nu sunt incluse în alte
clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); instrumente, altele
decât cele acţionate manual, pentru agricultură, incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor;

M+RCI
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare,
de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;

MD - BOPI 11/2006
(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice pentru tratamentul hemofiliei.

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană şi navală;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;
15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; produse de 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 mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport
neincluse în alte clase; ornamente pentru 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;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;

(210) 018126
(220) 2005.11.23
(730) Wyeth, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey,
07940-0874, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(8)
05 - preparate farmaceutice pentru tratamentul
hemofiliei.

(210) 018129
(220) 2005.11.25
(730) TARGET ADVERTISING S.R.L,
întreprindere mixtă, MD
Str. Independenţei nr. 7, bloc 2, ap. 18,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
45 - servicii personale şi sociale pentru satisfacerea necesităţilor persoanelor fizice, executate
de către terţi; servicii de securitate pentru
protecţia proprietăţii şi persoanelor.
(531) CFE(5) 26.02.05; 27.01.12; 27.05.21.

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 018125
(220) 2005.11.23
(730) Wyeth, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii

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

018134
2005.11.24
76639749
2005.05.31
US
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(730) Advanced Micro Devices, Inc., corporaţia
statului Delaware, US
One AMD Place, P.O.Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(8)
09 - hardware de calculatoare; dispozitive semiconductoare; module de microprocesoare şi
subsisteme ale hardware de calculatoare, şi
anume dispozitive de intrare, dispozitive de
ieşire, unităţi centrale de prelucrare a datelor,
controlere de memorie, controlere de echipamente periferice şi controlere de grafică; software de calculatoare, şi anume software
pentru sisteme de operare, software de jocuri,
software pentru grafica tridimensională şi
software de suport digital.

(210) 018135
(220) 2005.11.24
(730) The Laryngeal Mask Company Limited, SC
P.O. Box 221, Le Rocher, Victoria, Mahe,
Seychelles
(540)

(511) NCL(8)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale şi medicale, aparate şi instrumente destinate folosirii
în anestezie; aparate şi instrumente destinate
folosirii în ventilaţie pulmonară; măşti de narcoză; măşti laringiene; piese şi fitinguri pentru
toate produsele sus-menţionate.

(210) 018139
(220) 2005.11.29
(730) ROMPETROL MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. A. Şciusev nr. 64, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, galben, portocaliu,
alb, albastru-închis.
(511) NCL(8)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzine
pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; staţii
de deservire tehnică a mijloacelor de transport;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.
(531) CFE(5) 05.05.04; 26.01.06.

(210) 018143
(220) 2005.11.25
(730) ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

M+RCI
(210) 018144
(220) 2005.11.25
(730) ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 11/2006
(210) 018147
(220) 2005.11.29
(730) RENAISSANCE
PERFECT
S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-română, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(210) 018145
(220) 2005.11.25
(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).

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 018151
(220) 2005.11.25
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale
Americii
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 018146
(220) 2005.11.29
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-română, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare; calculatoare; echipament pentru
calculatoare; programe integrate pentru calculatoare, şi anume: mijloace programabile
pentru sisteme de operare a calculatoarelor,
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mijloace programabile utilitare pentru calculatoare şi alte mijloace programabile pentru
calculatoare folosite pentru întreţinerea şi
operarea sistemelor de calculatoare, toate
stocate într-o memorie fixă de calculator, ROM,
sau oriunde în circuitul calculatorului; semiconductoare; microprocesoare; circuite integrate; microcalculatoare; seturi de circuite pentru
calculatoare; plăci primare şi auxiliare pentru
calculatoare; plăci grafice de calculatoare;
adaptoare de reţea, comutatoare, router-e şi
hub-uri pentru calculatoare; aparate periferice
pentru calculatoare, şi anume, microfoane, imprimante, modeme, difuzoare, proiectoare şi
panouri cu ecran sensibil la atingere; tastaturi
pentru calculatoare; trackball-uri; dispozitive cu
şoricel pentru calculatoare şi anume, şoricei,
manşe de comandă şi covoraşe senzoriale
pentru calculatoare; monitoare pentru calculatoare: camere video; plăci de circuit video;
produse pentru sisteme video, şi anume înregistratoare cu casete video, magnetofoane
video, player-e cu casete video, înregistratoare DVD, cititoare DVD, player-e DVD, cititoare, player-e digitale audio şi înregistratoare
digitale audio; ferestre de reglare pentru jocurile
de calculatoare, adaptoare de joc pentru televizor; programe de calculatoare pentru reglarea,
administrarea şi operarea comunicărilor între
calculatoare într-o reţea de calculatoare; programe utilitare de calculator; mijloace programabile pentru sisteme de operare a calculatoarelor; programe de calculator pentru înregistrarea, procesarea, recepţia, reproducerea,
transmiterea, modificarea, comprimarea, decomprimarea, transmiterea în eter, fuziunea
şi/sau intensificarea sunetului, video, imaginilor
şi imaginilor grafice; programe de calculator
pentru crearea paginilor Web; programe de
calculator pentru accesarea şi utilizarea de
Web global; mijloace programabile în telecomunicaţii pentru accesarea şi transmiterea informaţiei prin cablu, radio, microunde şi/sau
sisteme de satelit; mijloace programabile de
calculator pentru folosire în conferinţe video,
conferinţe televizate, schimbul şi editarea de
documente; aparate de fotografiat sau filmat;
căşti şi manuale de utilizator folosite cu şi vândute ca parte componentă cu toate produsele
sus-menţionate; ediţii electronice, încărcabile
sau introduse în domeniul calculatoarelor, telecomunicaţiilor, divertismentului, telefoniei şi
comunicaţiilor fără fir şi manuale de utilizator
folosite şi vândute ca parte componentă cu
toate produsele sus-menţionate.
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(210) 018152
(220) 2005.11.25
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare; calculatoare, echipament pentru
calculatoare, programe integrate folosite în
operarea şi întreţinerea sistemelor de calculatoare; semiconductoare; microprocesoare;
circuite integrate; microcalculatoare; seturi de
circuite pentru calculatoare; plăci primare şi
auxiliare pentru calculatoare; plăci grafice
pentru calculatoare; echipament de reţea
pentru calculatoare; adaptoare de reţea, comutatoare, router-e şi hub-uri pentru calculatoare; aparate periferice pentru calculatoare şi
aparate electronice de folosit cu calculatoare;
tastaturi; trackball-uri; dispozitive cu şoricel
pentru calculatoare; dispozitive de intrare
pentru calculatoare; monitoare de calculatoare; aparate video; plăci de circuit video;
aparate şi monitoare; aparate video; plăci de
circuit video, aparate şi echipament pentru
înregistrarea, procesarea, recepţia, reproducerea, transmiterea, modificarea, comprimarea, decomprimarea, transmiterea în eter,
fuziunea şi/sau intensificarea sunetului, imaginilor video, imaginilor grafice şi datelor; programe algoritmice aparţinând unui sistem de
programare pentru operarea şi controlul calculatoarelor; unităţi electronice pentru testarea şi calibrarea componentelor de calcula-

M+RCI
toare; ferestre de reglare pentru jocurile de
calculator, adaptoare de joc pentru televizor,
şi anume pupitre de comandă electronice
pentru interfaţa şi controlul calculatoarelor şi a
reţelelor globale de calculatoare cu echipament şi transmitere în eter prin televiziune şi
cablu; programe de calculator pentru administrarea reţelelor; programe utilitare de calculator; mijloace programabile pentru sisteme
de operare a calculatoarelor; programe de
calculator pentru înregistrarea, procesarea,
recepţia, reproducerea, transmiterea, modificarea, comprimarea, decomprimarea, transmiterea în eter, fuziunea şi/sau intensificarea
sunetului, video, imaginilor, imaginilor grafice
şi datelor; programe de calculator pentru
crearea paginilor Web; programe de calculator pentru accesarea şi folosirea reţelelor
globale de calculatoare; aparate şi instrumente de telecomunicaţii; aparate şi echipament
folosite în desfăşurarea conferinţelor video,
conferinţelor televizate, schimbului şi editării de
documente; aparate de fotografiat sau filmat şi
aparate de fotografiat sau filmat digitale folosite
cu calculatoare; căşti folosite cu calculatoare;
mijloace programabile de calculator, echipament pentru conferinţe video şi echipament
pentru conferinţe televizate; părţi, fitinguri şi
aparate de testat pentru toate produsele susmenţionate; ediţii electronice, încărcabile sau
introduse în domeniul calculatoarelor, telecomunicaţiilor, divertismentului, telefoniei şi a comunicaţiilor fără fir; manuale de utilizator folosite cu şi vândute ca parte componentă cu
toate produsele sus-menţionate;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee, lianţi, suporturi pentru cărţi, marcatoare de cărţi, cutii
pentru pixuri, calendare, plăci, cartele pentru
notiţe şi cărţi de joc, file autoadezive, tuşiere
de birou, blocnotesuri de birou şi blocnotesuri
cu calendar, pixuri, creioane, foldere, prespapieruri, ţinătoare de pixuri şi creioane, standuri pentru fotografii, rigle, ambalaj pentru cadouri, radiere, marcatoare, creioane colorate,
cretă, seturi de birou, organizatoare de birou,
adezive pentru bară de protecţie; manuale cu
instrucţiuni privind calculatoarele; hârtie albă;
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ediţii imprimate în domeniul calculatoarelor,
telecomunicaţiilor, divertismentului, telefoniei
şi comunicaţiilor fără fir;
38 - telecomunicaţii; telecomunicaţii prin reţeaua
globală de calculatoare; servicii de comunicaţii multimedia şi comunicaţii digitale, şi
anume transmitere în eter, transmiterea şi
recepţia semnalelor audio, video şi digitale
interactive şi neinteractive; transmiterea şi
recepţia electronică a vocii, datelor, imaginilor, mesajelor paging, facsimile şi a informaţiei interactive şi neinteractive; servicii de
conferinţe televizate; servicii de conferinţe
video; servicii de chat room şi mesagerie
instant; servicii de consultanţă şi suport în
telecomunicaţii;
41 - educaţie, instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de instruire şi
divertisment, şi anume organizarea şi desfăşurarea conferinţelor şi seminarelor educative în domeniul calculatoarelor, telecomunicaţiilor şi reţelelor de calculatoare şi distribuirea materialelor de curs legate de cele
sus-menţionate, elaborarea, publicarea şi
diseminarea materialelor educative în domeniul calculatoarelor, telecomunicaţiilor şi reţelelor de calculatoare pentru terţi; servicii de
cursuri educative prin calculator interactive şi
neinteractive; livrarea informaţiei prin reţeaua
globală de calculatoare în domeniul instruirii şi
divertismentului; livrarea informaţiei electronice
interactive şi neinteractive în domeniul instruirii
şi divertismentului;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice; instalarea, întreţinerea şi actualizarea mijloacelor programabile de calculator; servicii de consultanţă în domeniul reţelelor de calculatoare, sistemelor de calculatoare şi echipamentului şi mijloacelor programabile legate de comunicaţii; livrarea informaţiei în domeniul tehnologiilor de calculator
prin reţeaua globală de calculatoare; livrarea
ediţiilor on-line, şi anume a cărţilor, broşurilor
informative, hârtiei albe, cataloagelor şi pamfletelor în domeniul calculatoarelor şi tehnologiilor informative; proiectarea şi desfăşurarea standardelor pentru terţi în domeniul elaborării, design-ul şi implementarea mijloacelor
programabile de calculator, a echipamentului
de calculator şi a echipamentului de telecomunicaţii.
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(210) 018153
(220) 2005.11.25
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; extinctoare; calculatoare, echipament de calculatoare; staţii de lucru de calculatoare, şi anume procesoare, unităţi de procesare centrală,
monitoare de calculatoare, tastaturi de calculatoare, aparate periferice de calculatoare,
imprimante pentru calculatoare; calculatoare
portabile, calculatoare notebook şi calculatoare portabile personale, calculatoare laptop;
calculatoare portative, microcalculatoare; servere pentru calculatoare; servere pentru reţele; programe integrate pentru calculatoare, şi
anume mijloace programabile pentru sisteme
de operare a calculatoarelor, mijloace programabile utilitare pentru calculatoare şi alte
mijloace programabile de calculatoare folosite
pentru întreţinerea şi operarea sistemelor de
calculatoare, toate stocate într-o memorie fixă
de calculator, ROM, sau oriunde în circuitul
calculatorului; semiconductoare; microprocesoare; circuite integrate; microcalculatoare;
seturi de circuite pentru calculatoare; plăci primare şi auxiliare pentru calculatoare; plăci
grafice pentru calculatoare; echipament de reţea pentru calculatoare şi telecomunicaţii, şi
anume adaptoare de reţea, comutatoare,
router-e şi hub-uri pentru calculatoare; aparate periferice pentru calculatoare; tastaturi

96

TRADEMARKS
pentru calculatoare; dispozitive cu şoricel pentru calculatoare, şi anume şoricei, trackball-uri;
manşe de comandă şi covoraşe senzoriale
pentru calculatoare; monitoare pentru calculatoare şi video; plăci de circuit video; echipament şi mijloace programabile pentru calculatoare pentru înregistrarea, procesarea, recepţia, reproducerea, transmiterea, modificarea, comprimarea, decomprimarea, transmiterea în eter, fuziunea şi/sau intensificarea sunetului, imaginilor video, imaginilor grafice şi
datelor; mijloace programabile şi programe de
calculatoare, şi anume algoritme pentru comprimarea şi decomprimarea datelor; aparate
pentru testarea şi calibrarea componentelor
de calculatoare; ferestre de reglare pentru jocurile de calculator, adaptoare de joc pentru
televizor; programe de calculator pentru administrarea reţelelor; programe utilitare de calculatoare; mijloace programabile de operare a
calculatoarelor; programe de calculatoare pentru înregistrarea, procesarea, recepţia, reproducerea, transmiterea, modificarea, comprimarea şi decomprimarea, transmiterea în eter,
fuziunea şi/sau intensificarea sunetului, video,
imaginilor, imaginilor grafice şi datelor; programe de calculator pentru crearea paginilor
Web; programe de calculator pentru accesarea şi explorarea aleatorie a reţelei globale de
calculatoare şi reţelelor interconectate de calculatoare; echipament şi mijloace programabile de calculatoare pentru folosire în conferinţe video, conferinţe televizate, schimbul şi
editarea de documente şi mijloace programabile pentru accesarea şi transmiterea informaţiei prin cablu, radio, microunde şi/sau sisteme de sateliţi; aparate de fotografiat sau filmat digitale şi cu calculator personal; căşti,
părţi, fitinguri şi aparate de testat pentru toate
produsele sus-menţionate; manuale de utilizator folosite cu şi vândute ca parte componentă
cu toate produsele sus-menţionate.

(210) 018154
(220) 2005.11.25
(730) SmitthKline Beecham (Cork) Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
(540)

(511) NCL(8)

M+RCI
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05 - produse farmaceutice, inclusiv preparate şi
substanţe farmaceutice şi medicinale pentru
profilaxia şi tratamentul cancerului; preparate
oncologice.

05 - produse farmaceutice, inclusiv preparate şi
substanţe farmaceutice şi medicinale pentru
profilaxia şi tratamentul cancerului; preparate
oncologice.

(210) 018155
(220) 2005.11.25
(730) SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
(540)

(210) 018158
(220) 2005.11.25
(730) SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice, inclusiv preparate şi
substanţe farmaceutice şi medicinale pentru
profilaxia şi tratamentul cancerului; preparate
oncologice.

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice, inclusiv preparate şi
substanţe farmaceutice şi medicinale pentru
profilaxia şi tratamentul cancerului; preparate
oncologice.

(210) 018156
(220) 2005.11.25
(730) SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
(540)

(210) 018169
(220) 2005.11.30
(730) GRIGORIU Valeriu, MD
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 3,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice, inclusiv preparate şi
substanţe farmaceutice şi medicinale pentru
profilaxia şi tratamentul cancerului; preparate
oncologice.

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

(210) 018157
(220) 2005.11.25
(730) SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
(540)

(210) 018171
(220) 2005.11.30
(730) GRIGORIU Valeriu, MD
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 3,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(8)
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(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 018177
(220) 2005.11.30
(730) POLICHEM S.A., LU
50, Val Fleuri, L-1526, Luxembourg
(540)

TRADEMARKS
(210) 018182
(220) 2005.12.01
(730) CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate
pentru copii, MD
Str. N. Dimo nr. 17, bloc 4, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

(210) 018178
(220) 2005.11.30
(730) POLICHEM S.A., LU
50, Val Fleuri, L-1526, Luxembourg
(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.
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(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru.
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (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 animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane; bice şi articole de şelărie;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru
perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei;
bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată
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(cu excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport
neincluse în alte clase; ornamente pentru pomul de Crăciun;
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;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

(210) 018184
(220) 2005.12.01
(730) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 018185
(220) 2005.12.02
(730) MARBET Spolka z o.o., PL
ul. Chocholowska 28, 43-346 Bielsko-Biala,
Polonia
(540)

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice.
(531) CFE(5)
02.01.01;
29.01.13.

02.01.07;

27.05.13;

(210) 018183
(220) 2005.12.01
(730) HALLMARK-ARTGRUP S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 13, bloc 3, ap. 3, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
cuvântului "EXCLUSIVE".
(591) Culori revendicate: verde, alb.
(511) NCL(8)
19 - materiale de finisaj; panglici de finisaj şi
decorative din polistiren.
(531) CFE(5)
25.01.06;
29.01.03; 29.01.06.

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

26.04.06;

26.04.18;

(210) 018188
(220) 2005.12.06
(730) DULCEVIS S.R.L, întreprindere mixtă, MD
Calea Moşilor nr. 15, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
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(511) NCL(8)
18 - articole din piele şi imitaţii de piele, geamantane, valize; genţi;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul.
(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.10; 26.03.23.

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 018189
(220) 2005.12.02
(730) Levi Strauss & Co., corporaţia statului
Delaware, US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San
Francisco, California 94111, Statele Unite ale
Americii
(540)

(210) 018192
(220) 2005.12.02
(730) Levi Strauss & Co., corporaţia statului
Delaware, US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street,
San Francisco, California 94111,
Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvintelor "ENGINEERED JEANS".
(511) NCL(8)
18 - articole din piele şi imitaţii de piele, geamantane, valize, genţi;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul.

(511) NCL(8)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul.

(210) 018191
(220) 2005.12.02
(730) Levi Strauss & Co., corporaţia statului
Delaware, US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San
Francisco, California 94111, Statele Unite ale
Americii
(540)

(210) 018193
(220) 2005.12.02
(730) Levi Strauss & Co., corporaţia statului
Delaware, US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San
Francisco, California 94111, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511) NCL(8)
18 - articole din piele şi imitaţii de piele, geamantane, valize; genţi;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul.
(531) CFE(5) 03.07.17; 18.04.02.

100

M+RCI
(210) 018195
(220) 2005.12.05
(730) The "Old Bushmills" Distillery Co. Limited,
GB
Bushmills, Co. Antrim, Northern Ireland, Regatul Unit
(540)

MD - BOPI 11/2006
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice; whisky; lichioruri pe bază
de whisky.

(210) 018210
(220) 2005.12.07
(730) Cacao-Fix S.R.L., MD
Str. I. Vieru nr. 17, of. 37, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice; whisky; lichioruri pe bază de
whisky.

(210) 018196
(220) 2005.12.05
(730) Sharp Kabushiki Kaisha (Sharp Corporation), JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka,
Japonia
(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(8)
09 - aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor sau imaginilor,
televizoare, televizoare cu panou de afişare
cu cristale lichide (LCD), televizoare cu panou
de afişare cu cristale lichide (LCD) dotate cu
terminal de conectare la calculator personal,
monitoare, DVD player-e, televizoare cu
retroproiecţie, proiectoare, piese şi fitinguri
pentru produsele sus-menţionate.

(210) 018217
(220) 2005.11.29
(730) EUROCOMPRODEX S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 31A, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 018197
(220) 2005.12.05
(730) The
"Old Bushmills" Distillery Co.
Limited, GB
Bushmills, Co. Antrim, Northern Ireland,
Regatul Unit
(540)

(511) NCL(8)
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30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(5) 03.06.03; 26.01.15.

(210) 018218
(220) 2005.12.06
(730) GRIPPLE LIMITED, GB
The Old West Gun Works Savile Street East
Sheffield S4 7UQ, Regatul Unit
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literei
"G".
(511) NCL(8)
06 - conectoare şi elemente de fixare, toate pentru
sârme, parâme şi cabluri de joncţiune şi siguranţă, toate fiind confecţionate completamente sau în special din metale comune;
produse pentru comercializare în ambalaje în
formă de garnituri, conţinând sârme, parâme,
elemente de fixare din metale comune, incluzând de asemenea bucle, urechi de montaj,
ancore expansibile şi garnituri de pârghii, toate pentru suspendarea echipamentului, cum
ar fi echipament de încălzire, ventilare şi pentru canale pentru cabluri electrice, toate din
metale comune; de asemenea conţinând bucle, urechi de montaj şi dispozitive de ancorare
pentru angrenare de fund, toate utilizate în
formarea cablurilor de susţinere şi suporturilor
pentru piloni, cum ar fi piloni de îngrădire sau
piloni pentru susţinerea grilajelor, sârmelor,
cum ar fi la viţa-de-vie şi pilonilor, cum ar fi
pilonilor de antenă de telecomunicaţii, toate
fiind din metale comune.
(531) CFE(5) 27.03.15; 27.05.21.

(210) 018219
(220) 2005.12.06
(730) KT & G Corporation, KR
100, Pyeongchon-dong, Daedeok-gu,
Daejeon, 306-712, Republica Coreea
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(511) NCL(8)
34 - tutun, ţigarete, ţigări, trabucuri, tutun de prizat,
hârtie de ţigară, pipe, filtre pentru ţigarete, tabachere, cutii pentru ţigarete şi ţigări (cu excepţia celor din metale nobile), chisele, brichete (cu excepţia celor din metale nobile),
chibrituri, dispozitive pentru curăţarea pipelor,
scrumiere (cu excepţia celor din metale nobile), dispozitive pentru tăierea trabucurilor.
(531) CFE(5) 01.15.03; 27.05.21.

(210) 018220
(220) 2005.12.06
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey, KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(8)
34 - tutun tratat şi brut; tutun de fumat, tutun de
pipă, tutun pentru rulare manuală, tutun de
mestecat, ţigarete, ţigări, trabucuri, ţigarille;
substanţe pentru fumat, comercializate separat sau în amestec cu tutunul (nu în scopuri
medicinale sau curative); tutun de prizat; articole de tutungerie incluse în clasa 34; hârtie
de ţigări, tuburi de ţigări, tuburi de ţigări şi chibrituri.

M+RCI

MD - BOPI 11/2006

(210) 018221
(220) 2005.12.07
(730) OLARI Petru, MD
Str. N. Costin nr. 59, ap. 211, MD-2071,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.
(511) NCL(8)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 018222
(220) 2005.12.07
(730) ENTARZIA S.R.L., MD
Str. Ion Creangă nr. 6, MD-3721, Lozova,
Străşeni, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvântului "MOBILĂ".
(591) Culori revendicate: albastru, alb, galben-auriu.
(511) NCL(8)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasa 20.
(531) CFE(5)
24.09.09;
29.01.13.

25.01.19;

26.11.01;

(210) 018230
(220) 2005.12.08
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(210) 018264
(220) 2005.12.14
(730) Maxit Group AB, SE
Box 415, SE - 191 24 SOLLENTUNA, Suedia
(540)

(511) NCL(8)
01 - produse chimice de uz industrial, în special
amestecuri pentru beton sau mortar de ciment, folosite pentru tărăgănarea sau accelerarea prinderii, legăturii, formării de pori,
plastifierii, solidificării sau atribuirii rezistenţei
la apă şi rezistenţei la îngheţ; substanţe adezive de uz industrial, substanţe adezive pentru ţiglă, faianţă sau pavaj de dale, mortar de
ciment pentru lipire şi aderenţă, emulsii pentru
lipire şi aderenţă şi paste pentru lipire şi
aderenţă, în special folosite în construcţii;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; materiale colorante;
materiale de vopsit sau văruit, materiale auxiliare de vopsit, precum şi masticuri şi masticuri de tencuit incluse în clasa 02;
17 - materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, materiale de călăfătuit pentru mortar de ciment şi
beton; mijloace folosite ca protecţie împotriva
căldurii şi pentru izolare; materiale bituminoase
cu unul sau două ingrediente pentru atribuirea
rezistenţei la apă a caselor de locuit sau edificiilor, nămoluri minerale pentru atribuirea rezistenţei la apă şi masticuri pentru atribuirea rezistenţei la apă a edificiilor; plăci termoizolante, produsele sus-menţionate combinate în sisteme;
19 - materiale de construcţie nemetalice; mortare de
ciment uscate, în special mortar de ciment pentru zidărie, stinghii de legătură, tencuieli (materiale de construcţie) sau tencuială de făţuire şi
tencuieli ghipsate, mortar de ciment pentru lipire,
materiale de umplutură pentru pereţi, tencuieli
(materiale de construcţie), mortare de ciment
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sau stinghii de legătură, materiale liante în calitate de agenţi adezivi pentru ţiglă, faianţă sau
pavaj de dale; grund pentru tencuială, mortare
de ciment pentru solidificarea materialelor şi/sau
acoperiri exterioare de tencuială sau tencuială
de făţuire în calitate de parte a sistemului de încălzire şi izolare cu mortar de ciment, beton
întărit; materiale de construcţie sub formă de
pastă, plăci termorezistente, mortar pentru finisarea rosturilor pentru pietre de pavaj; granule
dilatate de argilă, precum şi elemente de construcţie fabricate din acest material, rocă vulcanică dilatată; ghips, calcar şi argilă în calitate de
materiale de construcţie sau componente de
materiale de construcţie;
37 - servicii în domeniul construcţiei clădirilor şi
edificiilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 018265
(220) 2005.12.14
(730) Maxit Group AB, SE
Box 415, SE - 191 24 SOLLENTUNA, Suedia
(540)

(511) NCL(8)
01 - produse chimice de uz industrial, în special
amestecuri pentru beton sau mortar de ciment, folosite pentru tărăgănarea sau accelerarea prinderii, legăturii, formării de pori, plastifierii, solidificării sau atribuirii rezistenţei la
apă şi rezistenţei la îngheţ; substanţe adezive
de uz industrial, substanţe adezive pentru
ţiglă, faianţă sau pavaj de dale, mortar de ciment pentru lipire şi aderenţă, emulsii pentru
lipire şi aderenţă şi paste pentru lipire şi aderenţă, în special folosite în construcţii;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; materiale colorante;
materiale de vopsit sau văruit, materiale auxiliare de vopsit, precum şi masticuri şi masticuri de tencuit incluse în clasa 02;
17 - materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare,
materiale de călăfătuit pentru mortar de ciment şi beton; mijloace folosite ca protecţie
împotriva căldurii şi pentru izolare; materiale
bituminoase cu unul sau două ingrediente
pentru atribuirea rezistenţei la apă a caselor
de locuit sau edificiilor, nămoluri minerale
pentru atribuirea rezistenţei la apă şi masticuri
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pentru atribuirea rezistenţei la apă a edificiilor;
plăci termoizolante, produsele sus-menţionate
combinate în sisteme;
19 - materiale de construcţie nemetalice; mortare
de ciment uscate, în special mortar de ciment
pentru zidărie, stinghii de legătură, tencuieli
(materiale de construcţie) sau tencuială de
făţuire şi tencuieli ghipsate, mortar de ciment
pentru lipire, materiale de umplutură pentru
pereţi, tencuieli (materiale de construcţie),
mortare de ciment sau stinghii de legătură,
materiale liante în calitate de agenţi adezivi
pentru ţiglă, faianţă sau pavaj de dale; grund
pentru tencuială, mortare de ciment pentru
solidificarea materialelor şi/sau acoperiri exterioare de tencuială sau tencuială de făţuire în
calitate de parte a sistemului de încălzire şi
izolare cu mortar de ciment, beton întărit;
materiale de construcţie sub formă de pastă,
plăci termorezistente, mortar pentru finisarea
rosturilor pentru pietre de pavaj; granule
dilatate de argilă, precum şi elemente de construcţie fabricate din acest material, rocă vulcanică dilatată; ghips, calcar şi argilă în calitate de materiale de construcţie sau componente de materiale de construcţie;
37 - servicii în domeniul construcţiei clădirilor şi
edificiilor.

(210) 018266
(220) 2005.12.14
(730) Maxit Group AB, SE
Box 415, SE - 191 24 SOLLENTUNA, Suedia
(540)

(511) NCL(8)
01 - produse chimice de uz industrial, în special
amestecuri pentru beton sau mortar de ciment, folosite pentru tărăgănarea sau accelerarea prinderii, legăturii, formării de pori,
plastifierii, solidificării sau atribuirii rezistenţei
la apă şi rezistenţei la îngheţ; substanţe adezive de uz industrial, substanţe adezive pentru ţiglă, faianţă sau pavaj de dale, mortar de
ciment pentru lipire şi aderenţă, emulsii pentru
lipire şi aderenţă şi paste pentru lipire şi aderenţă, în special folosite în construcţii;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; materiale colorante;
materiale de vopsit sau văruit, materiale auxi-
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liare de vopsit, precum şi masticuri şi masticuri de tencuit incluse în clasa 02;
17 - materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare,
materiale de călăfătuit pentru mortar de ciment şi beton; mijloace folosite ca protecţie
împotriva căldurii şi pentru izolare; materiale
bituminoase cu unul sau două ingrediente
pentru atribuirea rezistenţei la apă a caselor
de locuit sau a edificiilor, nămoluri minerale
pentru atribuirea rezistenţei la apă şi masticuri
pentru atribuirea rezistenţei la apă a edificiilor;
plăci termoizolante, produsele sus-menţionate
combinate în sisteme;
19 - materiale de construcţie nemetalice; mortare de
ciment uscate, în special mortar de ciment pentru zidărie, stinghii de legătură, tencuieli (materiale de construcţie) sau tencuială de făţuire şi
tencuieli ghipsate, mortar de ciment pentru lipire,
materiale de umplutură pentru pereţi, tencuieli
(materiale de construcţie), mortare de ciment
sau stinghii de legătură, materiale liante în calitate de agenţi adezivi pentru ţiglă, faianţă sau
pavaj de dale; grund pentru tencuială, mortare
de ciment pentru solidificarea materialelor şi/sau
acoperiri exterioare de tencuială sau tencuială
de făţuire în calitate de parte a sistemului de încălzire şi izolare cu mortar de ciment, beton întărit; materiale de construcţie sub formă de pastă, plăci termorezistente, mortar pentru finisarea
rosturilor pentru pietre de pavaj; granule dilatate
de argilă, precum şi elemente de construcţie
fabricate din acest material, rocă vulcanică dilatată; ghips, calcar şi argilă în calitate de materiale de construcţie sau componente de materiale de construcţie;
37 - servicii în domeniul construcţiei clădirilor şi
edificiilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 018269
(220) 2005.12.14
(730) Google Inc., US
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(8)
16 - cărţi; manuale; agende; carnete;
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42 - servicii de calculatoare, în special oferirea în
folosinţă temporară a interfeţelor neîncărcabile de calculatoare în scopul creării serviciilor
informaţionale on-line personalizate; servicii
de extragere a analizei datelor; oferirea accesului la colecţia de informaţie brevetată;
crearea indexurilor de căutare a informaţiei,
web site-urilor şi altor surse de informaţie;
oferirea în folosinţă a interfeţelor neîncărcabile de calculatoare în scopul oferirii informaţiei referitoare la un volum mare de documente textuale, electronice, baze de date, informaţie grafică şi audiovizuală; serviciile motoarelor de căutare; servicii de consultanţă referitoare la toate serviciile sus-menţionate.

(210) 018270
(220) 2005.12.14
(730) Google Inc., US
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(8)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;
42 - servicii de calculatoare, în special oferirea în
folosinţă temporară a interfeţelor neîncărcabile de calculatoare în scopul creării serviciilor
informaţionale on-line personalizate; servicii
de extragere a analizei datelor; oferirea accesului la colecţia de informaţie brevetată; crearea indexurilor de căutare a informaţiei, web
site-urilor şi altor surse de informaţie; oferirea
în folosinţă a interfeţelor neîncărcabile de
calculatoare în scopul oferirii informaţiei referitoare la un volum mare de documente textuale, electronice, baze de date, informaţie grafică şi audiovizuală; servicii de poştă electronică şi servicii de comunicaţii pentru grupurile de lucru prin reţelele de calculatoare;
serviciile sistemului de calculatoare de publicare a mesajelor sau anunţurilor şi servicii
referitoare la grupurile de discuţii; serviciile
motoarelor de căutare; servicii de consultanţă
referitoare la toate serviciile sus-menţionate;
45 - servicii sociale prestate prin reţea în regim online.

35 - răspândirea publicităţii pentru terţi prin Internet;
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(210) 018271
(220) 2005.12.14
(730) Google Inc., US
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; 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 mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;

(511) NCL(8)
16 - cărţi; manuale; agende; carnete;

17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; tuburi flexibile nemetalice, cu excepţia
tuburilor profilate nemetalice şi racordurilor
pentru ele, racordurilor pentru distribuirea şi
evacuarea apei de ploaie şi apelor menajere;

35 - răspândirea publicităţii pentru terţi prin Internet;
42 - servicii de calculatoare, în special oferirea în
folosinţă temporară a interfeţelor neîncărcabile de calculatoare în scopul creării serviciilor
informaţionale on-line personalizate; servicii
de extragere a analizei datelor; oferirea accesului la colecţia de informaţie brevetată; crearea indexurilor de căutare a informaţiei, web
site-urilor şi altor surse de informaţie; oferirea
în folosinţă a interfeţelor neîncărcabile de
calculatoare în scopul oferirii informaţiei referitoare la un volum mare de documente
textuale, electronice, baze de date, informaţie
grafică şi audiovizuală; serviciile motoarelor
de căutare; servicii de consultanţă referitoare
la toate serviciile sus-menţionate.

(210) 018876
(220) 2006.03.01
(730) FEDULA Iuri, MD
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 19,
ap. 47, MD-2051, Chişinău, Republica
Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvântului "ТЕХНО ".
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19 - asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor incluse în clasele
16, 17, 19;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(5)
01.15.23;
26.04.19; 27.05.06.

15.01.13;

26.01.03;

(210) 019403
(220) 2006.06.08
(730) ACOREX
WINE
HOLDING
S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

M+RCI
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor
"A", "W".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5)
05.13.06;
24.03.07;
26.01.18; 27.05.13; 27.05.22.

(540)

26.01.05;

(210) 019404
(220) 2006.06.08
(730) ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvintelor "Wine", "золотой фонд".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5)
06.19.07;
25.01.15;
26.01.24; 27.05.06; 28.05.00.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde
cuvântului "Wine".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5)
24.17.10;
25.01.15; 27.05.13.

27.05.06;

asupra

05.05.01;

(210) 019405
(220) 2006.06.08
(730) ACOREX
WINE
HOLDING
S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova

26.01.06;

(210) 019481
(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.
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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. înregistrării

(151)
Data
înregistrării

(511)
Clase

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5

016201
017951
017952
017953
014497

2005.02.09
2005.10.28
2005.10.28
2005.10.28
2004.03.09

14090
14097
14098
14099
14112

2006.10.04
2006.09.12
2006.09.12
2006.09.12
2006.10.04

30
29,35
29,35
29,35
35,38

6
7
8
9
10
11

015484
015485
015486
015487
015509
015970

2004.09.27
2004.09.27
2004.09.27
2004.09.27
2004.09.30
2005.01.04

14113
14114
14115
14116
14117
14118

2006.10.04
2006.09.27
2006.10.04
2006.10.04
2006.10.04
2006.10.05

29,30
29,30
29,30
29,30
35
33

12
13

015888
015890

2004.11.24
2004.12.13

14119
14120

2006.10.04
2006.10.05

35,37
09,35,38

14

016037

2005.01.18

14121

2006.10.05

15

016587

2005.03.29

14122

2006.10.05

07,08,11,14,
15,20,21,28,
35,36,37,39,
41,42
05,09,16,35,
41,42

16

016859

2005.05.10

14123

2006.10.05

38

17
18
19
20

016875
016876
017001
017049

2005.05.03
2005.05.03
2005.05.18
2005.05.26

14124
14125
14126
14127

2006.10.05
2006.10.05
2006.10.05
2006.10.05

05
05
05
01,35

21
22

015040
015481

2004.05.31
2004.09.24

14128
14129

2006.10.20
2006.10.05

43
33,35

23

015967

2005.01.04

14130

2006.10.05

33

24

015968

2005.01.04

14131

2006.10.05

33

25

015969

2005.01.04

14132

2006.10.05

33

26

017010

2005.05.20

14133

2006.10.05

27
28

015429
015932

2004.08.13
2004.12.21

14144
14145

2006.10.11
2006.10.11

03,05,30,32,
35,39,44
33
29,30,35
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Titular, cod ST. 3 OMPI
7

DIDENCO Svetlana, MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Voxtel S.A., întreprindere mixtă
moldo-româno-franceză, MD
SADIA S.A., BR
SADIA S.A., BR
SADIA S.A., BR
SADIA S.A., BR
GHIADA S.R.L., MD
GB & Co S.R.L., societate
comercială, companie, MD
PINGO-GRUP S.R.L., MD
Moldcell S.A., întreprindere mixtă,
MD
Cortland Marketing Limited, VG

Institutul de Fiziologie şi
Sanocreatologie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, MD
Telcom Tehnologies S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Wyeth, US
Wyeth, US
Wyeth, US
ALEX-NEOSIM S.R.L., firmă
comercială de producţie, MD
Potpuriu S.R.L., MD
MOLD-NORD S.A., fabrică de vinuri
din Făleşti, MD
GB & Co S.R.L., societate
comercială, companie, MD
GB & Co S.R.L., societate
comercială, companie, MD
GB & Co S.R.L., societate
comercială, companie, MD
RNP PHARMACEUTICALS S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Diageo Brands B.V., NL
SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A., CH

(442)
Nr. BOPI
8

4/2006
5/2006
5/2006
5/2006
9/2005
7/2005
7/2005
7/2005
7/2005
2/2005
11/2005
3/2006
1/2006
11/2005

3/2006

4/2006
4/2006
4/2006
5/2006
5/2006
3/2005
7/2005
11/2005
11/2005
11/2005
5/2006
6/2006
6/2006

M+RCI
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1

2

3

4

5

6

29

016139

2005.02.10

14146

2006.10.11

30

016429

2005.03.10

14147

2006.10.11

01,02,03,04,
05,07,08,09,
10,11,13,14,
15,16,17,18,
20,21,22,23,
24,25,26,27,
28,35,38,40,
42,43,44,45
05,31

31

016457

2005.03.09

14148

2006.10.11

32
33

016489
016507

2005.03.16
2005.03.17

14149
14150

2006.10.11
2006.10.11

34

016528

2005.04.13

14151

2006.10.11

35
36
37

016533
016534
016558

2005.03.21
2005.03.22
2005.03.25

14152
14153
14154

2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11

38

016559

2005.03.25

14155

2006.10.11

39
40
41

016569
016744
016795

2005.03.25
2005.04.14
2005.04.08

14156
14157
14158

2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11

42
43
44

016802
016805
016824

2005.04.19
2005.04.19
2005.04.27

14159
14160
14161

2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11

45
46
47
48
49

016855
016863
016891
017067
017098

2005.04.29
2005.05.06
2005.05.05
2005.05.30
2005.06.02

14162
14163
14164
14165
14166

2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11

50
51

017106
017109

2005.06.06
2005.06.07

14167
14168

2006.10.11
2006.10.11

52

017114

2005.06.08

14169

2006.10.11

53
54
55
56

017117
017119
017120
017121

2005.06.08
2005.06.07
2005.06.07
2005.06.07

14170
14171
14172
14173

2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11

7

ORFONOX S.R.L., MD

BASF Agrochemical Products B.V.,
NL
01,02,03,04,05, Creator-Iu. Borş S.R.L., societate
06,07,08,09,10, comercială, MD
11,12,13,14,15,
17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,
42,43,44,45
34
TUTUN-CTC S.A., MD
33
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
30
SC "COCA-COLA ROMANIA"
S.R.L., RO
29
KURTEV Serghei, MD
29,30,31,32 V.S.-EXPORT S.R.L., MD
32
PepsiCo, Inc., corporaţie din statul
North Carolina, US
32
PepsiCo, Inc., corporaţie din statul
North Carolina, US
16,32,35,39 EURO-ALCO S.A., MD
29,30
Prod-Servis, Ltd., RU
42
BSMB JURIS CONSILIARII S.R.L.,
MD
29,30,35
STANCU Eugeniu, MD
30,35
STANCU Eugeniu, MD
25,30,35,38, VLADOV Mihai, MD
40,41,43,44
29,30,32,33,35 STANCU Eugeniu, MD
29,35,39,43 Moldagroproduct S.R.L., MD
09,11,21,42 ALIVANTA-LUX S.R.L., MD
30
EUROCOMPRODEX S.R.L., MD
32,33
OenoConsulting S.R.L.,
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD
03,32
STANCU Eugeniu, MD
01,02,03,04,05, VRABIE Iulian, MD
06,07,08,09,10,
11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45
33
GB & Co S.R.L., societate
comercială, companie, MD
16,35
BALACRON S.R.L., MD
03,05
CHEKHLOV Aleksei, RU
03,05
CHEKHLOV Aleksei, RU
03,05
CHEKHLOV Aleksei, RU

8

6/2006

6/2006
6/2006

6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006

6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
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2

3

4

5

6

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

017122
017123
017125
017126
017128
017129
017131
017132
017133
017136

2005.06.07
2005.06.07
2005.06.07
2005.06.07
2005.06.07
2005.06.07
2005.06.08
2005.06.08
2005.06.08
2005.06.08

14174
14175
14176
14177
14178
14179
14180
14181
14182
14183

2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11
2006.10.11

03,05
03,05
03,05
03,05
03,05
03,05
05
05
05,10
29,30

67

015951

2004.11.10

14184

2006.10.12

68
69
70

017137
017138
017140

2005.06.09
2005.06.09
2005.06.10

14185
14186
14187

2006.10.12
2006.10.12
2006.10.12

71

017142

2005.06.10

14188

2006.10.13

72

017143

2005.06.09

14189

2006.10.13

73
74

017156
017158

2005.06.13
2005.06.14

14190
14191

2006.10.13
2006.10.13

75
76
77
78
79
80

017160
017161
017163
017164
017184
017185

2005.06.03
2005.06.03
2005.06.13
2005.06.13
2005.06.13
2005.06.13

14192
14193
14194
14195
14196
14197

2006.10.13
2006.10.13
2006.10.13
2006.10.13
2006.10.13
2006.10.13

81
82

017195
017200

2005.06.15
2005.06.15

14198
14199

2006.10.13
2006.10.13

83

017201

2005.06.15

14200

2006.10.13

84

017202

2005.06.15

14201

2006.10.13

85

017203

2005.06.15

14202

2006.10.13

86

017204

2005.06.15

14203

2006.10.13

87
88
89

017208
017209
017210

2005.06.15
2005.06.15
2005.06.17

14204
14205
14206

2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16

90

017211

2005.06.17

14207

2006.10.16

91
92

017225
017227

2005.06.17
2005.06.20

14208
14209

2006.10.16
2006.10.16

110
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CHEKHLOV Aleksei, RU
CHEKHLOV Aleksei, RU
CHEKHLOV Aleksei, RU
CHEKHLOV Aleksei, RU
CHEKHLOV Aleksei, RU
CHEKHLOV Aleksei, RU
Mission Pharmacal Company, US
Mission Pharmacal Company, US
Mission Pharmacal Company, US
CUBAEV ISMAIL, întreprindere
individuală, MD
09
TEBAS S.A., firmă de producţie şi
comerţ, MD
32,35
Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD
16,35
BONALI - IMPEX, MD
33
GB & Co S.R.L., societate
comercială, companie, MD
33
GB & Co S.R.L., societate
comercială, companie, MD
03
Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
29,35
ENTEH S.A., MD
30,31
ECLAT-COM S.R.L., societate
comercială, MD
33
BASARAB Igor, MD
33
BASARAB Igor, MD
33
VOX-DESIGN S.R.L., MD
33
VOX-DESIGN S.R.L., MD
09
ADD-GRUP S.R.L., MD
35
C&C-COM S.R.L., societate
comercială, MD
07,12,35
OLMOSDON S.R.L., MD
29
Joint-Stock Company (JSC)
Kupyansk Milk Canning Combinat,
UA
29
Joint-Stock Company (JSC)
Kupyansk Milk Canning Combinat,
UA
29
Joint-Stock Company (JSC)
Kupyansk Milk Canning Combinat,
UA
29
Joint-Stock Company (JSC)
Kupyansk Milk Canning Combinat,
UA
11,16,28,35,36, AVIAGRUP-DESIGN S.R.L., MD
37,38,39,40,41,
42,43,44,45
28,41
NATALUKHA Oksana, UA
05
Astellas Pharma Inc., JP
33
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-română,
MD
33
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-română,
MD
30
MARS, INCORPORATED, US
30
SANDRILIONA S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

8

6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
4/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006

6/2006

6/2006

6/2006

6/2006

6/2006
6/2006
6/2006

6/2006

6/2006
6/2006

M+RCI
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2

3

4

5

6

93

017234

2005.06.21

14210

2006.10.16

32,33,35

94

017235

2005.06.15

14211

95
96
97

017237
017258
017261

2005.06.20
2005.06.22
2005.06.23

14212
14213
14214

98

017265

2005.06.23

14215

99
100
101
102
103
104
105
106
107

017266
017267
017269
017270
017274
017275
017277
017279
017149

2005.06.27
2005.06.24
2005.06.24
2005.06.28
2005.06.27
2005.06.27
2005.06.27
2005.06.27
2005.06.09

14216
14217
14218
14219
14220
14221
14222
14223
14224

108

017152

2005.06.09

14225

109

017154

2005.06.09

14226

110

017155

2005.06.09

14227

111
112
113

017281
017288
017289

2005.06.27
2005.06.27
2005.06.27

14228
14229
14230

114

017290

2005.06.27

14231

115

017291

2005.06.28

14232

116
117

017349
017358

2005.07.05
2005.07.07

14233
14234

118
119

017359
017361

2005.07.07
2005.07.08

14235
14236

120
121

017363
017365

2005.07.08
2005.05.31

14237
14238

122

017366

2005.05.31

14239

123
124

017370
017409

2005.07.14
2005.07.12

14240
14241

7

NAŢIONAL-VIN, combinat
vitivinicol, MD
2006.10.16
29
Joint-Stock Company (JSC)
Kupyansk Milk Canning Combinat,
UA
2006.10.16
33
Ingvar-Trans-Vest S.A., MD
2006.10.16
39,43
Avio-Turism S.R.L., MD
2006.10.16
05
Genentech, Inc., a Delaware
corporation, US
2006.10.16
09,16,36
Visa International Service
Association, US
2006.10.16
31,35
VINDEX AGRO S.R.L., MD
2006.10.16
20,35,37,42 RUSSU Vladimir, MD
2006.10.16
03
GOMENIUK Iuri, MD
2006.10.16
36,42
MELISMA-SFINX S.R.L., MD
2006.10.16
25,35
ŢURCAN Alexei, MD
2006.10.16
25,35
ŢURCAN Alexei, MD
2006.10.16
25,35
ŢURCAN Alexei, MD
2006.10.16
25,35
ŢURCAN Alexei, MD
2006.10.16
33,35
VISMOS S.A., combinat de vinuri
spumante şi de marcă,
întreprindere mixtă, MD
2006.10.16
33,35
VISMOS S.A., combinat de vinuri
spumante şi de marcă,
întreprindere mixtă, MD
2006.10.16
33,35
VISMOS S.A., combinat de vinuri
spumante şi de marcă,
întreprindere mixtă, MD
2006.10.16
33,35
VISMOS S.A., combinat de vinuri
spumante şi de marcă,
întreprindere mixtă, MD
2006.10.16 16,32,33,35,39 BURCEAC Evgheni, MD
2006.10.16
20
Uniplast Industries, Inc., US
2006.10.16
12
GENERAL MOTORS
CORPORATION, a corporation
organized and existing under the
laws of the State of Delaware, US
2006.10.16
25
MORMAII INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA., BR
2006.10.16
30,31,32,39 CASTAMBELA S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
2006.10.16
05,29
CANDIA, FR
2006.10.16
30,35,43
Maria Guţu, întreprindere
individuală, MD
2006.10.16
05,10,44
Laboratoire HRA Pharma, FR
2006.10.16
41
NEORAMA S.R.L., agenţie de
publicitate, MD
2006.10.16
41,42
POLICIUC Inga, MD
2006.10.16
32,33
Tovarystvo z obmezhenoyu
vidpovidalnistyu "CHAROSVIT", UA
2006.10.16
32,33
Tovarystvo z obmezhenoyu
vidpovidalnistyu "CHAROSVIT", UA
2006.10.16
09,10,35
AGEOPTIC S.R.L., MD
2006.10.16
32
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US

8

6/2006
6/2006

6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006

6/2006

6/2006

6/2006

6/2006
6/2006
6/2006

6/2006

6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
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3

4

5

6

125

017412

2005.07.14

14242

2006.10.16

05

126

017413

2005.07.14

14243

2006.10.16

05

127
128

017414
017416

2005.07.19
2005.07.15

14244
14245

2006.10.16
2006.10.16

129

017418

2005.07.19

14246

2006.10.16

130
131

017657
018735

2005.08.23
2006.02.21

14247
14248

2006.10.16
2006.10.16

33
33,35,37,38,
42,43
29,30,35,41,
43,44
10
30

132
133

016052
015111

2005.01.25
2004.07.06

14249
14250

2006.10.16
2006.10.19

24,25,35,40
29,35
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8

NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI,
reprezentanţa companiei turceşti,
MD
NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI,
reprezentanţa companiei turceşti,
MD
PLUS-ASCONI S.R.L., MD
ZINOVI Heifets, MD

6/2006

ŢURCAN Ecaterina, MD

6/2006

MOMAT Oleg, MD
Obschestvo s organichennoi
otvetstvennostyu "Odintsovskaya
konditerskaya fabrika", RU
GUBOGLO Nicolai, MD
KERNEL-CAPITAL Limited Liability
Company, UA

6/2006
6/2006

6/2006

6/2006
6/2006

11/2005
5/2005

DESIGN

MD - BOPI 11/2006

Design industrial / Industrial Design
rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în temeiul
înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecţia desenelor şi modelelor
industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificată şi completată prin legile nr. 1079-XIV
din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 469-XV din 21.11.2003 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005.
Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal
sau prin reprezentant în proprietatea industrială, de către persoana care dispune de dreptul la
certificat. Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 11(3) din Lege.
Datele privind desenele şi modelele industriale înregistrate, certificatele de înregistrare a desenelor şi
modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale reînnoite prin procedura naţională
se publică în BOPI.
Desenele şi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Republica
Moldova este parte, se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul de Desene şi Modele
Internaţionale (“Bulletin des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”).
Buletinul include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile desenelor/modelelor industriale şi este
expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI.
Pentru etichete şi ambalaje ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

egal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis
of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on the Protection
of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and completed by the laws
No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002, No 469-XV of November 21, 2003
and No. 205-XVI of July 28, 2005.
The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative
in industrial property, by the person to whom the right to the certificate belongs. The application shall
contain the documents provided in Art. 11(3) of the Law.
Data on the registered industrial designs, issued certificates on registration of industrial designs, and
renewal industrial designs under the national procedure shall be published in BOPI.
Industrial designs registered under the Hague Agreement to which the Republic of Moldova is party,
shall be published in French and English in the “International Designs Bulletin / Bulletin des dessins et
modeles internationaux”. The Bulletin comprises both bibliographic data and industrial design
reproductions and is available for public in the AGEPI library. In the BOPI shall be published designs
arranged in the order of the international registration numbers and of the ICID classes.
For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS
(11)

Numărul certificatului
Certificate number

(15)

Data înregistrării
Date of registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
Expected expiration date of the registration validity

(20)

Numărul desenului/modelului industrial
Number of the industrial design

(21)

Numărul depozitului
Number of the application

(22)

Data depozitului
Filing date of the application

(23)

Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi 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 depozitului 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

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial
Publication date of the decision on registration of the industrial design

(45)

Data eliberării certificatului
Date of issuance of certificate

(46)

Data expirării termenului de amânare a publicării
Date of deferment expiration

(51)

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

(54)

Denumirea desenului/modelului industrial
Title of the industrial design

(55)

Reproducerea desenului/modelului industrial
Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed

(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
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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 reprezentantului în proprietatea industrială
Name of the representative in industrial property

(80)

Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga
Identification of certain 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 MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
FF4L Desene şi modele industriale înregistrate
Registered industrial designs
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
(semestrial)
Numerical index of registered industrial designs (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial)
Subject index of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate aranjate în ordinea alfabetică a numelor titularilor
(semestrial)
Name index of patent owners of registered industrial designs (half-yearly)
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate
List of issued of industrial design certificates
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în
ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial)
International numerical index of industrial designs registered under the Hague Agreement (monthly, halfyearly)
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în
ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial)
Subject index of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the
ICID classes (monthly, half-yearly)
NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
List of renewed industrial designs
NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga
List of industrial designs renewed under the Hague Agreement
MG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale decăzute din drepturi prin
neachitarea taxei de eliberare a certificatului
List of industrial design certificates forfeited for non-payment of the issuance fee
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DESIGN

FF4L Desene
şi modele industriale înregistrate /
Registered industrial designs

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI o contestaţie motivată împotriva
hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data
publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute
la art. 4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996.
ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Articles 4 to 8 of the
Law on the Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, has not been met,
file with the AGEPI a reasoned declaration of opposition to any decision to register an industrial
design within six months following the date of publication of that decision in BOPI.
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)
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922
2006.10.18
LOC (8) Cl. 06-07
f 2006 0044
2006.03.31
2011.03.31
12

(71)(73) CORANCOR S.R.L., FIRMĂ, MD
Str. Miron Costin nr. 22, ap. 44, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(72) POGODIN Andrei, MD
(74) SÎSOEVA Valentina
(54) Oglinzi decorative

(55)

1

4

2

5

3

6
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DESIGN

(11) 922

7

8

10

11

12
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9

DESIGN
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)
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923
2006.09.28
LOC (8) Cl. 09-01
f 2006 0015
2006.02.07
2011.02.07
1

(71)(73) INVINTORG S.R.L., MD
Str. Cozeriuca nr. 20, MD-3805, Comrat,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(72) SARÎ Constantin, MD
(74) SÎSOEVA Valentina
(54) Butelie

(55)

1.1

1.2

1.3
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(31)
(32)
(33)

DESIGN

924
2006.10.17
LOC (8) Cl. 09-01
f 2006 0021
2006.02.14
2011.02.14
000410360
2005.09.30
EM

(28) 1
(71)(73) SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES,
A FRENCH CORPORATION, FR
Place de la Gare, 60960 FEUQUIERES,
Franţa
(72) RICA Didier, FR
(74) SIMANENKOVA Tatiana
(54) Flacon

(55)

1.1

120

1.2

DESIGN
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(11) 924

1.3

1.4

1.5
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MD - BOPI 11/2006
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(31)
(32)
(33)

DESIGN

925
2006.09.29
LOC (8) Cl. 09-01, 07
f 2005 0158
2005.12.28
2010.12.28
000410360
2005.09.30
EM

(28) 6
(71)(73) SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES,
A FRENCH CORPORATION, FR
Place de la Gare, 60960 FEUQUIERES,
Franţa
(72) RICA Didier, FR
(74) SIMANENKOVA Tatiana
(54) Garafe, butelii, dopuri

(55)

1.1

1.3

122

1.2

1.4

DESIGN
(11)
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925

1.5

2.1

2.2

123

MD - BOPI 11/2006
(11)

DESIGN

925

2.3

2.4

2.5

124

3.1

DESIGN
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(11) 925

3.2

3.3

125

MD - BOPI 11/2006

DESIGN

(11) 925

3.4

4.2

126

4.1

4.3

DESIGN
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(11) 925

4.4

5.1

5.2

5.3

127
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DESIGN

(11) 925

5.4

6.2

6.4

128

6.1

6.3

6.5

DESIGN
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)
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926
2006.10.19
LOC (8) Cl. 09-01
f 2004 0120
2004.07.23
2009.07.23
1

(71)(73) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY
S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Uzinelor nr 167, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
(72) TIHMAN Iacov, MD
(74) PARASCA Dumitru
(54) Butelie

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

1.1

1.2

1.3

129
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)

DESIGN

927
2006.10.19
LOC (8) Cl. 09-03
f 2005 0134
2005.12.01
2010.12.01

(28) 1
(71)(72)(73) CUZMINA Galina, MD
Str. Matei Basarab nr. 6, ap. 51, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(74) BODIUL Tatiana
(54) Cutie decorativă

(55)

1.1

1.2

1.3

130

DESIGN
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
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928
2006.10.24
LOC (8) Cl. 09-03
f 2005 0142
2005.12.14
2010.12.14

(28) 2
(71)(73) VINĂRIA PURCARI S.R.L., MD
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica
Moldova
(72) COJOCAR Vasile, MD
(54) Lăzi-ambalaje

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

1.1

1.2

1.3

2.2

2.1

2.3

2.4

131
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

DESIGN

929
2006.10.26
LOC (8) Cl. 09-03; 19-08
f 2005 0152
2005.12.20
2010.12.20
1

(71)(73) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(72) COJOCAR Vasile, MD
(54) Cutie-ambalaj

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

1
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DESIGN
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)
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930
2006.10.24
LOC (8) Cl. 09-03
f 2005 0163
2005.12.30
2010.12.30
1

(71)(73) IHTUS-GRUP S.R.L., MD
Str. Vasile Lupu nr. 81, ap. 6, MD-2064,
Chişinău, Republica Moldova
(72) CIURAVIN Andrei, MD
(74) COTRUŢA Leonid
(54) Cutie

(55)

1.1

1.2

1.3

133
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DESIGN

(11) 930

1.4

(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)
(57)

134

931
2006.10.26
LOC (8) Cl. 19-08
f 2006 0020
2006.02.14
2011.02.14
11
Culori revendicate: desenul 1 - alb, albastru,
oranj, oranj-închis, roşu, verde, galben, auriu,
violet; desenul 2 - alb, albastru, oranj, oranjînchis, roşu, verde, galben, auriu, portocaliu;
desenul 3 - alb, albastru, oranj, oranj-închis,
roşu, verde, galben, auriu, verde-închis, cafeniu, roşu-galben; desenul 4 - alb, albastru,
albastru-închis, oranj, oranj-închis, roşu, verde, galben, auriu, verde, verde-închis, cafeniu, roşu-galben; desenul 5 - alb, albastru,
oranj, oranj-închis, roşu, verde, galben, auriu,
verde-închis, vişiniu; desenul 6 - alb, albastru,

(71)(73) ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei,
Republica Moldova
(72) CECIUI Stanislav, MD
(74) CIUBUC Iulia
(54) Etichete

DESIGN

MD - BOPI 11/2006

oranj, oranj-închis, roşu, verde, galben, auriu,
chihlimbariu; desenul 7 - alb, albastru, oranj,
oranj-închis, roşu, verde, galben, morcoviu,
verde-închis-roşiatic; desenul 8 - alb, albastru,
oranj, oranj-închis, roşu, verde, galben, auriu,
auriu-închis; desenul 9 - alb, albastru, oranj,
oranj-închis, roşu, verde, galben, auriu, auriuînchis; desenul 10 - alb, albastru, oranj, oranjînchis, roşu, verde, galben; desenul 11 - alb,
albastru, oranj, oranj-închis, roşu, verde, galben, auriu, violet.
(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1

2

3

4
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DESIGN

(11) 931

136

5

6

7

8

DESIGN

MD - BOPI 11/2006

(11) 931

9

10

11
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în octombrie 2006
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
depozitului

(22)
Data
depozitului

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

1

790

09-01

f 2005 0033

2005.03.03

1

2

852

06-01

f 2005 0087

2005.07.05

1

3

853

06-04,
05

f 2005 0086

2005.07.05

1

4

854

09-01

f 2005 0044

2005.03.23

3

5

856

09-01

f 2005 0110

2005.10.05

2

6

857

19-08

f 2005 0069

2005.06.01

10

7
8

858
859

19-08
19-08

f 2005 0083
f 2005 0090

2005.06.17
2005.07.13

10
1

LION-GRI S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ
MOLDOVA-SUA, MD
ICAM S.A.,
ÎNTREPRINDERE DE
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ,
MD
ICAM S.A.,
ÎNTREPRINDERE DE
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ,
MD
AGROALIMGRUP S.R.L.,
MD
COMBINATUL DE
PRODUSE ALIMENTARE
DIN BĂLŢI, MD
VISMOS S.A., COMBINAT
DE VINURI SPUMANTE ŞI
DE MARCĂ,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ,
MD
ORHEI-VIT S.A., MD
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ,
MD

138

(44)
Nr.
BOPI
9/2005

3/2006

3/2006

3/2006
3/2006

3/2006

3/2006
3/2006

DESIGN
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NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire,
numărul depozitului, data depozitului, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării conform
normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
depozitului

(22)
Data
depozitului

(51)
Clase

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

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

(44)(45)
Nr.
BOPI

1

88

2011.10.24

0061

1996.10.24

15-03

1

4/1997
9/1997

2

394

2011.11.19

f 2001
0095

2001.11.19

11-05

2

"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
SUPRATEN S.A., MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova

8/2002
4/2003

139
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului
de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)
în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST. 3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

4

1

DM/067326 2006.01.10

2

2005.07.12,
05 3521, FR
DM/067398 2006.01.13 TEFAL, FR

3

2005.07.22,
05 3690, FR
DM/067472 2006.01.09 BRAUN GMBH,
DE

4

2005.10.13,
000415401,
EM
DM/067855 2006.06.01

5

DM/067856 2006.06.01

6

DM/067857 2006.06.01

7

DM/067858 2006.06.01

8

DM/067859 2006.06.01

9

DM/067860 2006.06.01

10

DM/067861 2006.06.01

140

TEFAL, FR

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

5

(51)
(18)
(28)(20)
Clase Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)
8

Nr. IDB

6

7

Tavă pentru clătite /
Pancake griddle /
Crépier

07-02

1

2011.01.10 6/2006

9

Gril / Grill / Gril

07-02

1

2011.01.13 6/2006

Maşină de ras
electrică /
Electric razors /
Rasoirs électriques

28-03

2

2011.01.09 6/2006

Ceas pandantiv /
Pendant watch /
Montre-pendentif

10-02

1

2011.06.01 6/2006

Ceas pandantiv /
Pendant watch /
Montre-pendentif

10-02

1

2011.06.01 6/2006

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

2

2011.06.01 6/2006

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

3

2011.06.01 6/2006

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

3

2011.06.01 6/2006

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2011.06.01 6/2006

Brăţări pentru ceasuri
de mână / Watch
bracelets / Bracelets
de montres

10-07

2

2011.06.01 6/2006

DESIGN
1

MD - BOPI 11/2006
2

3

4

5

6

7

8

9

11

DM/067862 2006.06.01

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

12

2011.06.01 6/2006

12

DM/067863 2006.06.01

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

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2011.06.01 6/2006

13

DM/067884 2006.06.01

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

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2011.06.01 6/2006

14

DM/067887 2006.06.01

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

2

2011.06.01 6/2006

15

DM/067890 2006.05.04

SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
JAUMOT
LAURENT, FR

Pălărie tip bandă /
Headband hat /
Chapeau bandeau

02-03

1

2011.05.04 6/2006

2005.11.09,
05 5398, FR
16

DM/067892 2006.06.23

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

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

3

2011.06.23 6/2006

17

DM/067894 2006.06.09

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

Coroniţă pentru ceas /
Watch crown /
Couronne de montre

10-07

1

2011.06.09 6/2006

18

DM/067897 2006.06.23

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

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

12

2011.06.23 6/2006

19

DM/067898 2006.06.23

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

2

2011.06.23 6/2006

20

DM/067902 2005.02.03

4

2010.02.03 6/2006

DM/067905 2006.06.23

Scaune / Chairs /
Chaises
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

06-01

21

10-02

2

2011.06.23 6/2006

22

DM/067906 2006.06.23

SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
REDER
PROJECT, NL
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

4

2011.06.23 6/2006

23

DM/067907 2006.06.23

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

6

2011.06.23 6/2006

24

DM/067908 2006.06.23

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

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

3

2011.06.23 6/2006
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1

6

7

25

DM/067932 2006.05.24

Frigider / Coolers /
Refroidisseurs

23-04

3

2011.05.24 6/2006

26

DM/067936

Ceas pandantiv /
Pendant watch /
Montre-pendentif

10-02

1

2011.06.23 6/2006

27

DM/067938

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

6

2011.06.23 6/2006

28

DM/067941

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

2

2011.06.23 6/2006

29

DM/067943

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

2

2011.05.02 6/2006

30

DM/067948

Armatură de iluminat /
Electrical armature /
Armature d'éclairage
électrique

26-05

1

2011.05.15 6/2006
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2

3

DESIGN
4

KLIMASAN
KLIMA SANAYI
VE TICARET
ANONIM
SIRKETI, TR
2006.06.23 SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
2006.06.23 SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
2006.06.23 RADO UHREN
AG (RADO
WATCH CO.
2006.03.30,
LTD.)
BASEL(MONTRES
WORLD, CH
RADO SA), CH
2006.05.02 SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
2006.05.15 EL-BI
ELEKTRIK
ITHALAT
IHRACAT
SANAYI
TICARET
LIMITED
SIRKETI, TR

5

8

9

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular, cod ST. 3
OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

4

5

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

02-03 DM/067890 2006.05.04

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)
6

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

7

8

JAUMOT LAURENT, Pălărie tip bandă /
FR
Headband hat /
Chapeau bandeau

1

2011.05.04 6/2006

2010.02.03 6/2006

1

2011.01.10 6/2006

2005.07.12,
05 3521, FR
07-02 DM/067398 2006.01.13

Scaune / Chairs /
Chaises
Tavă pentru clătite /
Pancake griddle /
Crépier

4

07-02 DM/067326 2006.01.10

REDER PROJECT,
NL
TEFAL, FR

TEFAL, FR

Gril / Grill / Gril

1

2011.01.13 6/2006

SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas pandantiv /
Pendant watch /
Montre-pendentif
Ceas pandantiv /
Pendant watch /
Montre-pendentif
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

1

2011.06.01 6/2006

1

2011.06.01 6/2006

2

2011.06.01 6/2006

3

2011.06.01 6/2006

3

2011.06.01 6/2006

1

2011.06.01 6/2006

12

2011.06.01 6/2006

1

2011.06.01 6/2006

1

2011.06.01 6/2006

2

2011.06.01 6/2006

2005.11.09,
05 5398, FR
06-01 DM/067902 2005.02.03

2005.07.22,
05 3690, FR
10-02 DM/067855 2006.06.01

10-02 DM/067856 2006.06.01

10-02 DM/067857 2006.06.01

10-02 DM/067858 2006.06.01

10-02 DM/067859 2006.06.01

10-02 DM/067860 2006.06.01

10-02 DM/067862 2006.06.01

10-02 DM/067863 2006.06.01

10-02 DM/067884 2006.06.01

10-02 DM/067887 2006.06.01

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
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1

2

DESIGN
3

10-02 DM/067892 2006.06.23

10-02 DM/067897 2006.06.23

10-02 DM/067898 2006.06.23

10-02 DM/067905 2006.06.23

10-02 DM/067906 2006.06.23

10-02 DM/067907 2006.06.23

10-02 DM/067908 2006.06.23

10-02 DM/067936 2006.06.23

10-02 DM/067938 2006.06.23

10-02 DM/067941 2006.06.23

4

SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
RADO UHREN AG
(RADO WATCH CO.
LTD.) (MONTRES
RADO SA), CH

2006.03.30,
BASELWORLD, CH
10-02 DM/067943 2006.05.02 SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
10-07 DM/067861 2006.06.01 SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
10-07 DM/067894 2006.06.09

23-04 DM/067932 2006.05.24

26-05 DM/067948 2006.05.15

28-03 DM/067472 2006.01.09
2005.10.13,
000415401,
EM
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THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG (THE
SWATCH GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE
SWATCH GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD), CH
KLIMASAN KLIMA
SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI, TR
EL-BI ELEKTRIK
ITHALAT IHRACAT
SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI,
TR
BRAUN GMBH, DE

5

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceas pandantiv /
Pendant watch /
Montre-pendentif
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

6

7

8

3

2011.06.23 6/2006

12

2011.06.23 6/2006

2

2011.06.23 6/2006

2

2011.06.23 6/2006

4

2011.06.23 6/2006

6

2011.06.23 6/2006

3

2011.06.23 6/2006

1

2011.06.23 6/2006

6

2011.06.23 6/2006

2

2011.06.23 6/2006

2

2011.05.02 6/2006

2

2011.06.01 6/2006

1

2011.06.09 6/2006

Frigider / Coolers /
Refroidisseurs

3

2011.05.24 6/2006

Armatură de iluminat /
Electrical armature /
Armature d'éclairage
électrique

1

2011.05.15 6/2006

Maşină de ras
electrică / Electric
razors / Rasoirs
électriques

2

2011.01.09 6/2006

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Brăţări pentru ceasuri
de mână / Watch
bracelets / Bracelets
de montres
Coroniţă pentru ceas /
Watch crown /
Couronne de montre

DESIGN
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NZ4L 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

1
1
2
3

2
3
DM/036599 SOREMARTEC S.A., BE
DM/037076 SYMA INTERCONTINENTAL AG, CH
DM/037320 WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES.,
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE

4

DM/037474 CHAUMET INTERNATIONAL S.A.
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR
DM/056581 SANFORD GMBH, DE
DM/056648 INTERIOR'S S.A., FR
DM/056649 INTERIOR'S S.A., FR
DM/056650 INTERIOR'S S.A., FR
DM/056651 INTERIOR'S S.A., FR
DM/056654 INTERIOR'S S.A., FR
DM/057052 SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
DM/057129 BÖTTGER GMBH
PHARMAZEUTISCHE UND
KOSMETISCHE PRÄPARATE, DE
DM/057137 BÖTTGER GMBH
PHARMAZEUTISCHE UND
KOSMETISCHE PRÄPARATE, DE
DM/057146 WESTFÄLISCHE TEXTIL GESELLSCHAFT KLINGENTHAL &
CO. MBH, DE
DM/057174 SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
DM/057175 SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
DM/057176 SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
DM/057177 SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
DM/057178 SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
DM/057179 SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
DM/057180 SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
DM/057228 SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
DM/057297 INTERIOR'S S.A., FR
DM/057298 INTERIOR'S S.A., FR

5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

4
1
2
9(5,6,7,9,10,26,
27,28,37)
3(1,8,9)

5
2011.06.03(2R)
2011.07.26(2R)
2011.08.23(2R)

6
12/1997
12/1997
12/1997

7
6/2006
6/2006
6/2006

2011.09.09(2R)

12/1997

6/2006

1
1
2
1
1
1
2

2011.06.08(1R)
2011.07.12(1R)
2011.07.12(1R)
2011.07.12(1R)
2011.07.12(1R)
2011.07.12(1R)
2011.08.20(1R)

3/2002
3/2002
3/2002
3/2002
3/2002
3/2002
4/2002

6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006
6/2006

3

2011.07.16(1R)

5/2002

6/2006

1

2011.08.31(1R)

5/2002

6/2006

5(1,2,5,6,9)

2011.08.31(1R)

5/2002

6/2006

1

2011.09.05(1R)

5/2002

6/2006

5

2011.09.05(1R)

5/2002

6/2006

1

2011.09.05(1R)

5/2002

6/2006

1

2011.09.05(1R)

5/2002

6/2006

3

2011.09.05(1R)

5/2002

6/2006

2

2011.09.05(1R)

5/2002

6/2006

2

2011.09.05(1R)

5/2002

6/2006

1

2011.09.05(1R)

5/2002

6/2006

1
1

2011.07.12(1R)
2011.07.12(1R)

5/2002
5/2002

6/2006
6/2006
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25
26
27

28
29
30

146

2
3
DM/057299 INTERIOR'S S.A., FR
DM/057389 OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA
LTD.), CH
DM/057429 WESTFÄLISCHE TEXTIL GESELLSCHAFT KLINGENTHAL &
CO. MBH, DE
DM/057477 OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA
LTD.), CH
DM/057875 INTERIOR'S S.A., FR
DM/058272 RIAL LEICHTMETALLFELGEN
GMBH, DE

DESIGN
4
1
9

5
2011.07.12(1R)
2011.08.30(1R)

6
5/2002
6/2002

7
6/2006
6/2006

6(1,7,8,9,10,18)

2011.09.28(1R)

6/2002

6/2006

6

2011.08.30(1R)

6/2002

6/2006

1
1

2011.07.12(1R)
2011.09.14(1R)

7/2002
8/2002

6/2006
6/2006

MD - BOPI 11/2006

VII
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială

Î

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

I

n this section there are presented amendments produced in the legal state of the applications and
titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; data
relating to the withdrawn, refused, refiled in the omitted terms applications; forfeited, cancelled,
revalidated titles of protection; data relating to the assignment, license, gage and franchise contacts;
the errata.
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate
Nr.
crt.

OPI

1

Cerere de
înregistrare
a mărcii

2

Desen/
model
industrial

Nr.
depozit

Nr. titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

Date iniţiale

010956

-

5/2004

(511)
33 – băuturi alcoolice (cu
excepţia berii)

(511)
33 - votcă

394

8/2002
4/2003

(73)
Str. S. Lazo nr. 29,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(73)
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova

f 2001 0095

Date modificate

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

(730)
CIVITAL GRUP
S.R.L., MD
Str. Alexe Mateevici
nr. 89, ap. 6,
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Opel Eisenach GmbH,
DE
Adam-Opel-Strasse 100,
99817 Eisenach,
Germania

982
2006.10.03

1

Marcă

013161
2003.06.19

11380

2/2004
11/2004

(730)
Cojocaru Ruslan, MD
Str. Mihail Sadoveanu
nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

2

Mărci

001897
1994.03.01
001892
1994.03.01
001901
1994.03.16
001899
1994.03.15

R790

12/1994
4/2004
12/1994
4/2004
12/1994
4/2004
1/1995
4/2004

(730)
Adam Opel GmbH, DE
Bahnhofsplatz 1,
D-65423, Russelsheim,
Germania

001891
1994.03.01

R2330

001893
1994.03.01

R2331

(730)
Adam Opel GmbH, DE
Bahnhofsplatz 1,
D-65423,
RÜSSELSHEIM,
Germania

001894
1994.03.01

R2332

001895
1994.03.01
001896
1994.03.01

R2333

4/1995
11/1995
4/2004
4/1995
11/1995
4/2004
4/1995
11/1995
4/2004
4/1995
11/1995
4/2004

001898
1994.03.15

R3425

008198
1998.10.02

6782

9/1995
3/1996
6/2004
6/1999
11/1999

(730)
Adam Opel GmbH, DE
Bahnhofsplatz 1,
D-65423, Russelsheim,
Germania
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R791
R793
R834

R2334

983
2006.10.06
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1

3

4

2

Mărci

Mărci

3

4

5

6

013992
2003.12.24
013993
2003.12.24

11601

8/2004
1/2005
8/2004
1/2005

(730)
AZ3, Inc., US
2761 Fruitland Avenue,
Vernon, California
90058,
Statele Unite
ale Americii

009963
2001.01.23

8424

006243
1997.02.20

5920

11/1997
11/1998

007327
1997.11.20

6265

11/1998
4/1999

007856
1998.06.01

7662

3/1999

11602

8/2001
1/2002

5

Marcă

003772
1994.12.16

R2877

1/1996
3/2005

6

Mărci

004047
1994.12.30

R2715

1/1996
3/2005

004046
1994.12.30

R2908

1/1996
1/2006

005561
1996.05.08

R5108

006294
1997.03.12

5692

5/1997
11/1997
7/2006
11/1997
7/1998

009686
2000.10.13

8171

7

8

Mărci

Mărci

4/2001
9/2001

AZ3, INC., corporaţia
statului California, US
2761 Fruitland Avenue,
Vernon, California
90058,
Statele Unite ale
Americii
(730)
ÎNTREPRINDEREA
TEHNICOŞTIINŢIFICĂ
"PLANTA-VIN" S.R.L.,
MD
Str. Nicolae Iorga nr. 20,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
Întreprinderea tehnicoştiinţifică "PLANTAVIN" S.R.L., MD
Str. Nicolae Iorga nr. 20,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
JT International S.A.,
CH
14, Chemin Rieu,
CH-1211 Geneva 17,
Elveţia
(730)
SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ
S.A., CH
1800 VEVEY, Elveţia
(730)
Société des Produits
Nestlé S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
(730)
EISAI CO., LTD., JP
6-10, Koishikawa
4-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo, Japonia

(730)
PHARMACIA
CORPORATION,
corporaţie organizată şi
existentă conform legilor
statului Delaware, US
5200 Old Orchard Road,
Skokie, Illinois,
Statele Unite ale
Americii

7

8

(730)
MLA Multibrand
Holdings, Inc., US
2761 Fruitland
Avenue, Vermon,
California 90058,
Statele Unite
ale Americii

(730)
"Dobrîi hleb" S.R.L.,
MD
Doibani, Dubăsari,
Republica Moldova

985
2006.10.11

(730)
Japan Tobacco Inc.,
JP
2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo,
Japonia
(730)
CORLIB BRAND
HOLDING LTD, VG
Road Town, Tortola,
Insulele Virgine
Britanice

986
2006.10.13

(730)
Eisai R&D
Management Co.,
Ltd., JP
6-10, Koishikawa
4-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo, Japonia
(730)
Pharmacia & Upjohn
Company LLC, US
201 Tabor Road,
Morris Plains, NJ
07950,
Statele Unite ale
Americii

988
2006.10.13

987
2006.10.13

989
2006.10.17
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9

10

Mărci

Marcă

4/2001
9/2001
6/2001
11/2001

(730)
PHARMACIA
CORPORATION,
corporaţie organizată şi
existentă conform
legilor statului
Delaware, US 5200
Old Orchard Road,
Skokie, Illinois,
Statele Unite ale
Americii

8343

7/2001
12/2001

010869
2002.01.09
010871
2002.01.09
010870
2002.01.09
010872
2002.01.09

9245

9/2002
2/2003
9/2002
2/2003
10/2002
3/2003
10/2002
3/2003

PHARMACIA
CORPORATION,
corporaţie organizată şi
existentă conform
legilor statului
Delaware, US 5200
Old Orchard Road,
Skokie, Illinois,
Statele Unite ale
Americii
(730)
U.S.P.A. Properties,
Inc., US
771 Corporate Drive,
Suite 530, Lexington,
Kentucky 40503,
Statele Unite ale
Americii

004377
1994.10.14

R4629

009702
2000.10.17
009720
2000.10.25

8181

009684
2000.10.10

8307

9246
9272
9273

12/1996
5/1997
3/2005

(730)
EUROCOS
COSMETIC GmbH, DE
Zeppelinallee 47,
60487 Frankfurt am
Main, Germania

(730)
Pharmacia & Upjohn
Company LLC, US
201 Tabor Road,
Morris Plains, NJ
07950,
Statele Unite ale
Americii

(730)
UNITED STATES
POLO
ASSOCIATION, US
771 Corporate Drive,
Suite 505, Lexington,
Kentucky 40503,
Statele Unite ale
Americii
(730)
Procter&Gamble
International
Operations SA, CH
Rout de SaintGeorges 47, 1213
Petit-Lancy 1,
Geneva, Elveţia

990
2006.10.18

992
2006.10.27

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

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de
protecţie

Nr. BOPI

1

Marcă

015126
2004.07.12

12773

10/2005

150

Licenţiator

(730)
SOLOVEI
Alexandru, MD
Str. Frumuşica
nr. 1, bloc A,
MD-2002,
Chişinău,
Republica
Moldova

Licenţiat

(730)
GLOBAL IMPEX
S.R.L., MD
Str. Alexandru
cel Bun nr. 10,
Ialoveni,
Republica
Moldova

Informaţii privind Nr. şi data
contractul de
înregistrării
licenţă
contractului

1) Licenţă
exclusivă
2) Termenul
de acţiune a
contractului –
perioada de
valabilitate
a mărcii
3) Teritoriul
de acţiune –
Republica
Moldova

991
2006.10.18
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Contracte de licenţă modificate
1. În contractul de licenţă exclusivă nr. 146 înregistrat la 1999.07.26 referitor la mărcile
nr. IR 493887, 670510, 684565, 799709 adresa titularului se modifică după cum urmează: Via San
Filippo 2, FABRIANO (ANCONA), Italia, contractul fiind completat cu mărcile nr. 804505, 804891,
806222 pentru clasele 07; 09; 11; 20; 37.
2. În contractul de licenţă exclusivă nr. 147 înregistrat la 1999.07.26 referitor la mărcile
nr. IR 493887, 670510, 684565 licenţiatul se modifică după cum urmează: Indesit Company S.p.A.,
IT, contractul fiind completat cu marca nr. 799709 pentru clasele 07; 09; 11; 20; 37.
3. Contractul de licenţă exclusivă nr. 147 înregistrat la 1999.07.26 referitor la mărcile nr. IR
493887, 670510, 684565, 799709 se completează cu mărcile nr. 804505, 804891, 806222 pentru
clasele 07; 09; 11; 37 şi nr. 832570 pentru clasele 07; 11.

Lista contractelor de franchising
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, numele şi adresa franchiserului, numele şi adresa părţii franchisee, informaţii privind
contractul de franchising, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Nr. titlului
de
protecţie

1

Mărci

IR678637
IR678644
IR681461

Franchiser

OTKRYTOE
AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO
„NEFTYANAYA
KOMPANIYA
„LUKOIL”, RU
11, Stretensky boulvar,
RU-101000 MOSKVA,
Federaţia Rusă

Partea franchisee

Informaţii privind
contractul
de franchising

(730)
LUKOIL – Moldova
S.R.L., MD
Str. Columna nr. 92,
Chişinău, Republica
Moldova

1. Licenţă neexclusivă
de utilizare a mărcilor
nr. IR678637, IR678644,
IR681461 pentru
prestarea de către
Franchisee a serviciilor
din clasele:
35 – comercializarea
mărfurilor (pentru
persoanele terţe);
37 – staţii de alimentare,
reparaţii, deservire
tehnică, spălarea şi
alimentarea mijloacelor
de transport;
39 – depozitarea
mărfurilor
2. Termenul de acţiune
a contractului: de la
17.10.2006 până la
12.05.2007
3. Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova

Nr. şi data
înregistrării
contractului

14
2006.10.17
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Lista contractelor de gaj
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data
depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre debitorul gajist, date despre
creditorul gajist, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
depozitului

Numărul
titlului de
protecţie

Nr. BOPI

Date despre
debitorul gajist

Date despre
creditorul gajist

Nr. şi data
înregistrării
contractului

1

Marcă

012004
2002.10.16

9585

8/2003

(730)
BANCA DE
ECONOMII S.A.,
Str. A. Puşkin nr. 33,
Chişinău,
Republica
Moldova

25
2006.10.13

–

IR806891

–

(730)
VINĂRIA
BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă,
MD
MD-5352, Etulia,
UTA Gagauzia,
Republica Moldova
(730)
VINĂRIA
BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă,
MD
MD-5352, Etulia,
UTA Gagauzia,
Republica Moldova

(730)
BANCA DE
ECONOMII S.A.,
Str. A. Puşkin nr. 33,
Chişinău,
Republica Moldova

25
2006.10.13

2

Marcă

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, data respingerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de
brevet de invenţie, articolul din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie sau temeiul în baza
căruia a fost respinsă cererea
Nr. crt.

Cod ST. 3
OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

Data respingerii

(41) Nr. BOPI

Temei

1

MD

a 2000 0169

2000.10.13

2006.09.28

6/2004

Art. 6

2

MD

a 2003 0111

2003.04.29

2006.09.28

10/2004

Art. 5

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 2006.11.01)
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,
data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

1
2

152

(73) Titularul, cod ST.3 OMPI

2

BISERICA CREŞTINĂ ORTODOXĂ LOCALĂ
AUTONOMĂ, MITROPOLIA BASARABIEI, MD
BOTEZATU Alexandru, MD

(11)
Nr.
brevet
3

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

4

5

Data
încetării
valabilităţii
6

1655

99-0134

1999.04.21

2006.04.21

1778

a 2001 0090

2001.03.30

2006.03.30

MD - BOPI 11/2006
1

2

3

4

5

6

3
4
5
6
7
8
9

COMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD
DANU Maria, MD
"GHENDI" S.R.L., MD; ZORIN Leonid, MD
HURMUZACHE Viorel, MD
HURMUZACHE Viorel, MD
HURMUZACHE Viorel, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
IVANOV Leonid, MD; BERNIC Mircea, MD; BERNIC
Daniela, MD; OŢEL Victor, MD; RĂDUCANU Marcel, MD
LEPIHIN Ghenadii Ipolit, MD
PANAŞESCU Ion, MD
PRIDA Ion, MD
SEMENCIUC Alexandru, MD
SOCIETATEA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB", MD
UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD

637
2229
1876
1887
2580
2604
2004

96-0109
a 2003 0106
a 2001 0093
a 2001 0099
a 2004 0072
a 2004 0073
a 2001 0098

1996.04.16
2003.04.18
2001.04.06
2001.04.12
2004.04.01
2004.04.01
2001.04.11

2006.04.16
2006.04.18
2006.04.06
2006.04.12
2006.04.01
2006.04.01
2006.04.11

2109

a 2001 0086

2001.03.28

2006.03.28

2203

a 2001 0097

2001.04.11

2006.04.11

2622

a 2004 0077

2004.04.01

2006.04.01

2150
1846
924
2036
188
2519
1733

a 2001 0304
a 2000 0078
97-0113
a 2001 0109
93-0029
a 2003 0109
a 2000 0077

2001.04.25
2000.04.26
1997.04.23
2001.04.24
1993.04.20
2003.04.25
2000.04.24

2006.04.25
2006.04.26
2006.04.23
2006.04.24
2006.04.20
2006.04.25
2006.04.24

2144
2268
2073
2081
2142
2679

a 2001 0160
a 2001 0169
a 2001 0071
a 2001 0092
a 2001 0065
a 2001 0064

2001.03.30
2001.03.30
2001.03.20
2001.04.04
2001.03.15
2001.03.15

2006.03.30
2006.03.30
2006.03.20
2006.04.04
2006.03.15
2006.03.15

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, data respingerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată
cererea de brevet pentru soi de plantă
Nr.
crt.

Cod ST.3
OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

Data respingerii

(41) Nr. BOPI

1
2
3
4

MD
MD
MD
MD

v 2002 0001
v 2002 0002
v 2002 0003
v 2002 0004

2001.12.28
2001.12.28
2001.12.28
2001.12.28

2006.09.13
2006.09.13
2006.09.13
2006.09.13

3/2002
3/2002
3/2002
3/2002

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

2

3

4

5

1
2

014157
015140

2004.02.04
2004.06.02

2006.10.16
2006.10.16

10/2004
12/2005
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1

2

3

4

5

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

015177
015281
015465
015810
016059
016071
016072
016073
016074
016084
016097
016128
016152
016199
016416
016788
016792

2004.07.21
2004.08.11
2004.09.23
2004.12.01
2005.01.28
2005.02.02
2005.02.02
2005.02.02
2005.02.02
2005.02.03
2005.02.04
2005.02.09
2005.02.16
2005.02.09
2005.01.19
2005.04.21
2005.04.21

2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16
2006.10.16

12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005

Lista mărcilor anulate
conform art. 27 (1) a) din Legea nr. 588/1995
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării, numărul depozitului,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(111)
Numărul
înregistrării

(210)
Numărul
depozitului

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

1

2

3

4

5

6

1

3959

005128

BROK MARKET
SERVIS

2006.01.11

2

3960

005127

COMPANIA
BMS BrokMarket-Servis

2006.01.11

3

4032

005118

2006.01.11

4

4043

005216

MOLDAVIAN
WINE
SPARKLING
MOLDAVIAN
GOLD

5

4174

005146

GM

2006.01.17

6

4185

005136

7

4230

005296

Q

2006.03.20

8

4311

005435

Air Moldova
International

2006.01.26

BROK-MARKET-SERVIS S.R.L., companie,
MD
Str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 211, Chişinău,
Republica Moldova
BROK-MARKET-SERVIS S.R.L., companie,
MD
Str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 211, Chişinău,
Republica Moldova
GRIMAN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 96,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
GRIMAN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 96,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
MOBILĂ-GRUP S.A., grup financiar-industrial, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 69,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
PONTI S.R.L., firmă, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 92,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
QUALITEX S.R.L., societate ştiinţifică şi de
producţie, MD
Bd. Traian nr. 4/93, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova
AIR MOLDOVA INTERNATIONAL S.A.,
companie aeriană, MD
Aeroportul Internaţional, MD-2026, Chişinău,
Republica Moldova
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1

2

3

4

5

6

9

4312

005436

2006.01.26

AIR MOLDOVA INTERNATIONAL S.A.,
companie aeriană, MD
Aeroportul Internaţional, MD-2026, Chişinău,
Republica Moldova
GRIMAN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 96,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
LUCINSCHI SERGIU P., MD
Str. 31 August 1989 nr. 123, ap. 16,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
EXITON- FIN, societate pe acţiuni de finanţe şi
producţie, MD
Str. Alecu Russo nr. 1, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
TOAMNA DE AUR, agrofirmă cooperatistă de
producţie şi comerţ, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 148/19,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
BERLIN-CHEMIE AG., DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG., DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG., DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG., DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania

10

4316

005344

MOLDAVIAN
AMBER

2006.03.20

11

4329

005314

РУБЛЕВАЯ
ВОДКА

2006.02.29

12

4331

005275

13

4417

005378

Toamna de Aur

2006.03.18

14

4567

005223

БЕРЛОЦИД

2006.03.01

15

4569

005221

БЕРЛИНСУЛИН

2006.03.01

16

4570

005220

БЕРЛИКОРТ

2006.03.01

17

4575

005204

BERLOCID

2006.03.01

18

4577

005202

BERLINSULIN

2006.03.01

19

4578

005201

BERLICORT

2006.03.01

20

4684

005132

SILK

2006.01.22

21

4686

005138

S iASSC

2006.01.24

22

4718

005188

2006.02.12

23

4728

005194

Ron BACARDI
Superior
VIV

24

4737

005122

X/OPEN

2006.01.22

25

4740

005157

AURORA

2006.02.12

26

4741

005158

RAGE

2006.02.12

27

4744

005179

COOPER

2006.02.05

28

4748

005115

WOOSUNG

2006.01.11

29

4749

005149

PLANET SNOW

2006.02.02

2006.03.15

2006.03.01

BERLIN-CHEMIE AG., DE
Glienicker Weg 125, 12489, Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG., DE
Glienicker Weg 125, 12489, Berlin, Germania
Mars Incorporated, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
SERELE CHIŞINĂULUI, întreprindere agricolă
de stat, MD
Str. Haltei nr. 41/A, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
BACARDI & COMPANY LIMITED, BS
Millar Road, New Providence, Bahamas
VIVAS-IMEX S.R.L., firmă, MD
MD-4125, Mihailovca, Cimişlia, Republica
Moldova
X/OPEN Company Limited, GB
Apex Plaza, Forbury Road, Reading, Berkshire
RG1 1AX, Anglia, Regatul Unit
FMC CORPORATION, a Delaware corporation, US
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103,
Statele Unite ale Americii
FMC CORPORATION, a Delaware
corporation, US
1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103,
Statele Unite ale Americii
G.A.KERANIS (TOBACCO) S.A., GR
39, Athinon Str. 185 40 Piraeus, Grecia
WOOSUNG TIRE CORPORATION, KR
#30, Yusan-ri, Yangsan-eup, Yangsan-gun,
Kyong Nam, Republica Coreea
AUTHENTIC FITNESS PRODUCTS INC.,
corporaţia statului Delaware, US
7911 Haskell Avenue, Van Nuys, California 91410,
Statele Unite ale Americii
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1

2

3

4

5

6

30

4773

005335

AURA

2006.02.23

31

4774

005336

VISCON

2006.02.23

32

4781

005181

ALGORITM

2006.02.21

33

4783

005285

PB

2006.03.20

34

4814

005180

SL SUPERLOCK

2006.02.21

35

4817

005246

36

4818

005248

OSCAR

2006.03.06

37

4819

005290

ILKO

2006.03.22

38

4839

005130

SYSTEM

2006.01.22

39

4840

005137

TOKE

2006.01.29

40

4845

005261

ROTAMUNE

2006.02.22

41

4846

005295

NEI

2006.03.26

42

4863

005186

CONFORT

2006.02.26

43

4865

005370

VALERIA

2006.02.19

44

4866

005371

CD

2006.03.04

45

4928

005218

GIZAAR

2006.02.28

46

4934

005264

APEREXIN
АПИРЕКСИН

2006.03.14

VISCON, firmă, MD
Str. N. Titulescu nr. 14, MD-2032, Chişinău,
Republica Moldova
VISCON, firmă, MD
Str. N. Titulescu nr. 14, MD-2032, Chişinău,
Republica Moldova
ALGORITM S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 27, bloc 1,
MD-2040, Chişinău, Republica Moldova
PIVNIŢELE DIN BRĂNEŞTI S.A., MD
MD-3515, Brăneşti, Orhei, Republica Moldova
Obscestvo s organicennoi otvetstvenostiu
"СУПЕРЛOК" "SUPERLOCK", RU
Bulvar Ucrainschii, d. 3/5, corpus 2, 121248,
Moscova,
Federaţia Rusă
BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIMITED,
GB
Windsor House, 50 Victoria Street, London
SWIH 0NL, Anglia, Regatul Unit
G.A.KERANIS (TOBACCO) S.A., GR
39 Athinon Street 18540, Piraeus, Grecia
VIRUTEX ILKO S.A., CL
Camino a Melipilla No. 7875 Maipu, Santiago,
Chile
LEGO Juris A/S, DK
DK-7190 Billund, Danemarca
S.C. JOHNSON & SON, INC., US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403,
Statele Unite ale Americii
Wyeth Holdings Corporation, corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului
Maine, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874,
Statele Unite ale Americii
NETWORK ELECTRONIC INDUSTRIES,
LTD., GB
Premiere House, Elstree Way, Borehamwood,
Hertfordshire WD6 1JH, Anglia,
Regatul Unit
CONFORT, societate pe acţiuni de tip închis,
MD
Str. Varniţa nr. 6, ap. 28, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
VALERIA S.R.L., firmă, MD
Str. Dacia nr. 1,
MD-5825, Mîndreşti, Teleneşti, Republica
Moldova
CORIDA COLŢIŞOR Î.I., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 14,
MD-3608, Corneşti, Ungheni, Republica
Moldova
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, US
1007, Market Street, Wilmington, Delaware,
19898,
Statele Unite ale Americii
Millennium Pharmaceuticals, Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
40 Landsdowne Street, Cambridge,
Massachusetts,
Statele Unite ale Americii
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1

2

3

4

5

6

47

4935

005269

T-Net

2006.02.01

48

4936

005270

TCard

2006.02.01

49

4937

005271

T-Card

2006.02.01

50

4940

005363

HUB AND
SPOKE

2006.02.16

51

4950

005217

ГИЗААР

2006.02.28

52

4969

005445

SOMINEX

2006.03.26

53

4993

005167

EXPRESS WASH

2006.02.02

54

4994

005168

ARMOR PLATE

2006.02.02

55

4997

005364

URGE

2006.03.19

56

5038

005234

UGNI BLANC

2006.03.05

57

5039

005236

СТАРЫЙ ГОРОД

2006.03.05

58

5041

005238

ОГНЕН ТАНЕЦ

2006.03.05

59

5042

005239

Вечерний Звон

2006.03.05

60

5043

005240

KLOSCERGEFICISCER

2006.03.05

61

5044

005241

DIMIAT

2006.03.05

62

5045

005257

ВАРНА

2006.03.11

63

5053

005372

ARISTOCRAT
АРИСТОКРАТ

2006.03.15

64

5061

005330

A

2006.02.05

65

5062

005331

GOLDEN MIDAS

2006.02.19

DEUTSCHE TELEKOM AG, DE
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
Germania
DEUTSCHE TELEKOM AG, DE
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
Germania
DEUTSCHE TELEKOM AG, DE
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
Germania
SIGNATURE FINANCIAL GROUP INC., US
6 St. James Avenue, Boston, Massachusetts,
Statele Unite ale Americii
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, US
1007, Market Street, Wilmington, Delaware,
19898,
Statele Unite ale Americii
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, US
One Franklin Plaza, Philadelphia,
Pennsylvania 19101,
Statele Unite ale Americii
ARMOR ALL PRODUCTS CORPORATION,
US
6 Liberty, Aliso Viejo, California 92656,
Statele Unite ale Americii
ARMOR ALL PRODUCTS CORPORATION,
US
6 Liberty, Aliso Viejo, California 92656,
Statele Unite ale Americii
THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,
Statele Unite ale Americii
"COMPANIA BULRUBIN" EOOD, BG
Str. Pavlikensca, nr. 4, Plovdiv,
Bulgaria
"COMPANIA BULRUBIN" EOOD, BG
Str. Pavlikensca, nr. 4, Plovdiv,
Bulgaria
"COMPANIA BULRUBIN" EOOD, BG
Str. Pavlikensca, nr. 4, Plovdiv,
Bulgaria
"COMPANIA BULRUBIN" EOOD, BG
Str. Pavlikensca, nr. 4, Plovdiv,
Bulgaria
"COMPANIA BULRUBIN" EOOD, BG
Str. Pavlikensca, nr. 4, Plovdiv,
Bulgaria
"COMPANIA BULRUBIN" EOOD, BG
Str. Pavlikensca, nr. 4, Plovdiv,
Bulgaria
"COMPANIA BULRUBIN" EOOD, BG
Str. Pavlikensca, nr. 4, Plovdiv,
Bulgaria
VALERIA S.R.L., firmă, MD
Str. Dacia nr. 1,
MD-5825, Mîndreşti, Teleneşti,
Republica Moldova
ALIANŢĂ S.R.L., firmă, MD
Bd. Renaşterii nr. 13, MD-2013, Chişinău,
Republica Moldova
MIDAS S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, ap. 51,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

157

MD - BOPI 11/2006
1

2

3

66

5063

005332

67

5082

005252

Prichindel

2006.03.11

68

5083

005253

La mulţi ani!

2006.03.11

69

5084

005254

AURICA

2006.03.11

70

5085

005272

CUCOŞELUL
AURIU

2006.03.11

71

5100

005250

72

5122

005409

INFORMIX

2006.03.06

73

5156

005233

HOLLYWOOD
USA

2006.03.01

74

5205

005276

VISBURG

2006.03.18

75

5350

005273

DTel

2006.03.11

76

5988

005622

CIUMAI

2006.02.02

77

6878

005244

Cereale - Ungheni

2006.03.05
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4

5

6

2006.02.21

EUROSPUMANTE S.R.L., firmă, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 8, bloc 2, ap. 82,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
TONCAR S.R.L., întreprindere de producţie şi
comerţ, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 17,
MD-2272, Ialoveni, Chişinău,
Republica Moldova
TONCAR S.R.L., întreprinderea de producţie şi
comerţ, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 17,
MD-2272, Ialoveni, Chişinău, Republica
Moldova
TONCAR S.R.L., întreprinderea de producţie şi
comerţ, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 17,
MD-2272, Ialoveni, Chişinău, Republica
Moldova
TONCAR S.R.L., întreprinderea de producţie şi
comerţ, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 17,
MD-2272, Ialoveni, Chişinău, Republica
Moldova
THE ROCKPORT COMPANY, LLC., companie
cu răspundere limitată a statului Delaware, US
220 Donald J. Lynch Boulevard, Marlboro,
Massachusetts,
Statele Unite ale Americii
INFORMIX SOFTWARE, INC., US
4100 Bohannon Drive, Menlo Park,
California 94025,
Statele Unite ale Americii
KASIM HADZOVIC, US
120 Ketchem Road, Hackettstown, New
Jersey, 07840,
Statele Unite ale Americii
VISBURG S.R.L., firmă de cercetare, producţie
şi comerţ, MD
Str. Ion Creangă nr. 16, bloc 1, ap. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
DEUTSCHE TELEKOM AG., DE
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
Germania
CIUMAI S.A., întreprindere mixtă, MD
MD-7426, Vinogradovca, Taraclia, Republica
Moldova
CEREALE-UNGHENI S.A., MD
Str. Oleg Ungureanu nr. 1,
MD-2100, Ungheni, Republica Moldova

2006.02.05
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate
a expirat (inclusiv termenul de graţie), conform
art. 21 din Legea nr. 991/1996 (situaţia la 2006.11.01)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul
certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

PRODUSE CEREALIERE S.A., MD
Str. Pământenilor nr. 17,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova
ROŞIOR Petru, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
DOGA Alexandru, MD
Str. Ismail nr. 106, bloc 2, ap. 58,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
ROŞIOR Sveta, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
DOGA Tatiana, MD
Str. Ismail nr. 106, bloc 2, ap. 58,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
ТИГИНА, ÎNTREPRINDERE DE STAT, FIRMĂ
COMERCIAL-INDUSTRIALĂ, MD
Str. Chişiniovscaia nr. 20,
MD-3200, Bender, Republica Moldova
NICHIFOR Adrian, MD
Calea Ieşilor nr. 63, bloc 1, ap. 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
NICHIFOR Leonid, MD
Calea Ieşilor nr. 63, bloc 1, ap. 23,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
GHIADA S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 793, bloc 2,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova

(11)
Nr.
certificat

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

356

f 2001 0047

2001.04.09

(18)
Data expirării
termenului de
valabilitate
2006.04.09

358

f 2001 0048

2001.04.19

2006.04.19

359

f 2001 0050

2001.04.05

2006.04.05

364

f 2001 0052

2001.04.18

2006.04.18

389

f 2001 0055

2001.04.11

2006.04.11

Abrogări
Se abrogă hotărârea Departamentului Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de Utilitate nr. 407 din
09.08.2006 de decădere a drepturilor titularilor UZUN Gheorghii şi UZUN Valeriu, MD cu privire la
brevetul de invenţie nr. 1770.
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul depozitului,
numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate
Nr.
crt.
1

2

160

OPI
Cerere
de brevet
pentru soi
de plantă

Cerere de
înregistrare
a mărcii

Nr.
depozit
v 2004 0003

018781

Nr. BOPI
5/2004

7/2006

Publicat

Se va citi

(72) POSTOLATII Alexei, MD;
GAINA Lidia, MD;
UNTILĂ Ilie, MD;
BUGA Iulia, MD;
TARAN Mihail, MD;
STAVĂR Lidia, MD;
ZAIŢEV Vladimir, MD

(72) POSTOLATII Alexei, MD;
GAINA Lidia, MD;
UNTILĂ Ilie, MD;
BUGA Iulia, MD;
TARAN Mihail, MD;
STAVĂR Lidia, MD;
MAGALEAS Boris, MD;
ZAIŢEV Vladimir, MD

(54) Bţ 27-03
(730) INVESTPRIVATBANK S.A.

(54) ACCENT
(730)
INVESTPRIVATBANK S.A.,
bancă comercială
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VIII
La Comisia de Apel a AGEPI
În această secţiune sunt publicate informaţii privind:
n

Rezultatele examinării contestaţiilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI.
Conform Regulamentului Comisiei de Apel a AGEPI, orice decizie referitoare la protecţia
obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau
prin reprezentanţii în proprietatea industrială) sau de către persoane terţe.

n

Contestaţiile depuse la Comisia de Apel a AGEPI privind anularea înregistrării mărcilor nefolosite
în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani.

n

Cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcilor 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 solicitate.

In this section there is published the following information:
n

The results of the examination of appeals filed with the Appeal Board of AGEPI.
According to the Regulations of the Appeal Board of AGEPI any decision referred to the
protection of industrial property protection objects can be appealed by the applicants/owners
(directly or by the representative in industrial property) or by third parties.

n

The oppositions concerning the cancellation of the trademarks registration after an uninterrupted
period of at least 5 years of non-use, submitted to the Appeals Board of AGEPI.

n

The applications for recognition of the well-known trademarks filed with the Appeal Board of
AGEPI, rejected and the well-known marks in the Republic of Moldova
According to the Regulations on well-known trademarks recognition on products and/or services
any person has right to file an appeal with the Appeal Board against the recognition of the
notoriety of the filed trademark during 3 months from the date of publishing the information on the
application.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel a AGEPI
în august – octombrie 2006
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul sau titularul,
denumirea OPI, data depunerii şi obiectul contestaţiei, contestatarul, data examinării contestaţiei,
rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Nr. şi data
depozitului

Solicitant /
Titular

Denumirea
OPI

Data depunerii şi
obiectul
contestaţiei

Contestatar

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării
contestaţiei

1

2

3

4

5

6

7

8

1

u 2004 0006
2004.02.24

ÎCS
„British
American
TobaccoMoldova”
S.R.L.,
MD

Model de
utilitate
Cutie de
reclamă
iluminată

2004.10.18
Împotriva
înregistrării
modelului de
utilitate

„AKMVETERAN”
S.R.L., MD

2006.08.24

2

013626
2003.09.29

UNGAR
S.R.L.,
MD

Marcă
combinată
FUNNY

2006.07.21
Împotriva
Deciziei de
radiere

UNGAR
S.R.L.,
MD

2006.09.21

3

015268
2004.08.06

RAZAIMPEX
S.R.L.,
MD

Marcă
combinată
Izvorul curat

2006.07.17
Împotriva Deciziei
de radiere

RAZAIMPEX
S.R.L.,
MD

2006.09.21

4

565649
1991.01.08

FJ Burrus
SA, CH

Marcă
combinată
Match

2005.12.15
Privind
anularea
înregistrării
mărcii

5

641762

1. A înceta procedura de
examinare a contestaţiei.
2. A transmite dosarul în
Departamentul Invenţii,
Soiuri de Plante şi Modele
de Utilitate pentru efectuarea procedurilor ulterioare.
1. Se restabileşte
procedura de examinare a
cererii nr. depozit 013626
din 2003.09.29.
2. Se transmite dosarul în
Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru întocmirea raportului de examinare care va fi
prezentat Comisiei de
Apel în termen de o lună.
1. Se restabileşte
procedura de examinare a
cererii nr. depozit 015268
din 2004.08.06.
2. Se transmite dosarul în
Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru întocmirea raportului de examinare care va fi
prezentat Comisiei de
Apel în termen de o lună.
1. Se acceptă
revendicarea
contestatarului.
2. Se anulează
înregistrarea mărcii
combinate Match nr.
565649 pentru nefolosire
o perioadă neîntreruptă
de cel puţin 5 ani.
3. Se transmite dosarul în
Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru efectuarea
procedurilor ulterioare.
1. Se acceptă
revendicarea
contestatarului.
2. Se anulează parţial
înregistrarea mărcii
combinate „VIVA
television” nr. 641762
pentru produsele din clasa
32 din cauza nefolosirii o
perioadă neîntreruptă de
cel puţin 5 ani.
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VIVA
Marcă
Fernsehen
combinată
GmbH, DE VIVA television

POTOMAC 2006.10.20
TOBACCO
COMPANY
BVBA,
besloten
vennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid, BE

2006.03.20
ÎM EFES
Privind anularea VITANTA
înregistrării
MOLDOVA
mărcii
BREWERY
S.A., MD

2006.10.20
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KEYNES
INVESTMENTS
LIMITED,
CY

2006.10.27

6

016549 Moldagropro- Marcă verbală
2006.04.13
2005.03.24 duct S.R.L., Простоквашино
Împotriva
MD
înregistrării mărcii

7

015958
POCHILE- Marcă verbală
2004.12.27 SAM S.R.L.,
EUROSET
nr. 13390
MD

ALDEMON
2006.07.28
Privind anularea TECHNOLOGIES
înregistrării
LIMITED,
mărcii
CY

2006.10.27

8

015669
2004.11.02

Cebotar
Piotr
Nicolai,
MD

Marcă verbală
VitaLine

2005.12.29
VITA
Împotriva
ZAHNFAînregistrării mărcii
BRIK
H. RAUTER
GMBH&Co
KG, DE

2006.10.31

9

714627
1999.05.19

FIAT
AUTO
S.P.A., IT

Marcă verbală
KIRA

2006.05.16
AKI
Privind anularea HABARA
înregistrării mărcii ELECTRIC
CORPORATION
PTE LTD,
SG

2006.10.31

3. Se transmite dosarul în
Departamentul Mărci,
Modele şi Desene
Industriale pentru
efectuarea procedurilor
ulterioare.
1. Se acceptă revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare
Decizia din 2006.09.11
privind respingerea cererii
de înregistrare a mărcii
verbale „Простоквашино”
nr. depozit 016549 din
2005.03.24.
3. Se transmite dosarul în
Arhivă.
1. Se respinge
revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare
Decizia din 2006.03.07
privind înregistrarea mărcii
verbale EUROSET cu
nr. 13390.
3. Se transmite dosarul
în Arhivă.
1. Se acceptă parţial
revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare
Decizia din 2006.06.27 şi
se înregistrează marca
verbală VitaLine nr. depozit
015669 din 2004.11.02
pentru produsele din clasa
05 cu limitarea la „produse
farmaceutice şi veterinare;
produse igienice de uz
medical; substanţe dietetice
de uz medical; plasturi,
materiale pentru
pansamente; dezinfectante;
produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare,
erbicide.” şi pentru serviciile
din clasa 35.
3. Se transmite dosarul în
Departamentul Mărci,
Modele şi Desene
Industriale pentru
efectuarea procedurilor
ulterioare.
1. Se acceptă revendicarea
contestatarului.
2. Se anulează
înregistrarea mărcii
verbale KIRA nr. 714627
pentru nefolosire o
perioadă neîntreruptă de
cel puţin 5 ani.
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 mărcilor nefolosite
în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării, titularul şi adresa,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, marca, data depunerii contestaţiei, contestatarul şi adresa
sau numele reprezentantului
Nr. crt.

Nr. şi data
înregistrării

Titular şi adresă,
cod ST.3 OMPI

Marca

1

004991
1995.10.10
nr. 4916

Gallup, Inc.
a Delaware
corporation, US
1001 Gallup
Drive, Omaha,
State of
Nebraska 68102,
Statele Unite
ale Americii

GALLUP

Data depunerii contestaţiei

2006.10.24

Contestatar
şi adresă
sau numele
reprezentantului

AKTSIONERNO
DROUJESTVO
„BALKAN
BRITISH SOCIAL
SURVEYS”, BG
12, oulitsa
„Gourko”,
BG-1000 Sofia,
Bulgaria
Reprezentant:
Jenicicovscaia
Galina

Oppositions concerning the cancellation of the
trademark registration after an uninterrupted period of 5
years of non-use, submitted to the Appeals Board of AGEPI
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 of the registration

Trademark

1

004991
1995.10.10
nr. 4916

Gallup, Inc.
a Delaware corporation,
US 1001 Gallup Drive,
Omaha, State of
Nebraska 68102, United
States of America

GALLUP

Date when the
opposition was
submitted

2006.10.24

Opponent/
address
The representative

AKTSIONERNO
DROUJESTVO „BALKAN
BRITISH SOCIAL SURVEYS”,
BG
12, oulitsa „Gourko”,
BG-1000 Sofia, Bulgaria
The representative:
Jenicicovscaia Galina
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În atenţia agenţilor economici
şi a tuturor persoanelor interesate!
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prestează un complex de servicii
de informare-documentare în domeniul proprietăţii intelectuale beneficiarilor
din ţară şi din străinătate:
l

cercetări în literatura de brevete pentru determinarea nivelului şi tendinţelor
de dezvoltare a tehnicii;

l

examinare în vederea evitării riscului de contrafacere a obiectelor destinate exportului,
prezentării la expoziţii şi târguri;

l

asistenţă metodică şi consultaţii în vederea identificării obiectelor de proprietate
industrială brevetabile şi perfectării materialelor cererii de protecţie a acestor obiecte;

l

documentări cu privire la producătorii de produse similare, prestatorii de servicii şi
titularii de drepturi asupra obiectelor de proprietate intelectuală protejate;

l

asistenţă în vederea pregătirii materialelor cererii de protecţie a obiectelor de
proprietate intelectuală în străinătate;

l

consultaţii în vederea negocierilor de cumpărare-vânzare a licenţelor pentru obiectele
de proprietate intelectuală, transmitere a drepturilor;

l

evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală;

l

asistenţă şi servicii de jurisprudenţă, participare la procedurile judiciare şi în arbitrajul
legat de litigii în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.
AGEPI acordă un spectru de servicii în baza contractelor pe termen lung
întreprinderilor din industria alimentară, industria mobilei, industria uşoară,
industria constructoare de maşini, institutelor de cercetări, firmelor ştiinţifice
şi de producţie, întreprinderilor businessului mic şi mijlociu,
gospodăriilor de fermieri, tuturor persoanelor interesate.
Apelaţi la serviciile noastre!
Informaţii la tel.: 400-594, 400-506
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Buletinul Oficial de Proprietate Industrială poate fi procurat la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1. Până la 31 decembrie 2006 preţul unui exemplar pe suport hârtie este de
60 lei, pe CD — 40 lei.
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