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Cronica AGEPI
Sesiunea Comitetului Permanent al OMPI

pentru dreptul de autor
şi drepturile conexe

În perioada 17-19 ianuarie curent la Geneva a avut
loc prima sesiune specială a Comitetului Permanent
al OMPI pentru dreptul de autor şi drepturile conexe,
la care a participat dl Dorian Chiroşca, Vicedirector
general al AGEPI.

Reprezentanţii statelor-membre ale OMPI au
negociat soluţionarea problemelor privind actuali-
zarea drepturilor organizaţiilor de teleradiodifuziune.
Discuţiile au fost axate, în special, pe protecţia
drepturilor instituţiilor de difuziune şi de transmisiune
prin cablu în sens tradiţional, conform deciziei luate
de către Comitet la cea de-a 14-a sesiune, ţinând să
examineze ulterior problemele privind difuzarea prin
web şi transmisiunea simultană.

Sesiunea a fost deschisă de către preşedintele ales
al Comitetului dl Jukka Liedes, care a mulţumit
delegaţiilor pentru eforturile depuse în accelerarea
lucrărilor de elaborare a unui Acord final privind drepturile
organizaţiilor de difuziune şi de transmisiune prin cablu
şi a menţionat următoarele: „Obiectivul principal al
Acordului constă în elaborarea unui cadru juridic stabil
pentru activităţile instituţiilor de radiodifuziune,
protejându-le contra pirateriei, concurenţei şi exploatării
neloiale, dar şi a utilizărilor fără recompensă”.

Recomandările finale ale primei sesiuni speciale
a Comitetului s-au referit la necesitatea ca delegaţiile
să se expună pe marginea documentelor neoficiale
ce urmează a fi puse în discuţie la următoarea şedinţă
a sesiunii speciale a Comitetului pentru dreptul de
autor şi drepturile conexe din iunie 2007.

Dacă sesiunile speciale se vor finaliza cu un
rezultat pozitiv, în noiembrie-decembrie 2007 va fi
organizată o Conferinţa Diplomatică.

Vizita delegaţiei Oficiului pentru
Administrarea Programelor „TWINNING”

şi „TAIEX” ale Comisiei Europene

La 23 ianuarie curent la AGEPI a efectuat o vizită
de lucru delegaţia de la Departamentul Cooperare
Economică Externă al Ministerului Economiei şi
Comerţului. Din delegaţie au făcut parte: dl Timuş
Andrei, vice-director al Departamentului Cooperare
Economică Externă, dna Oxana Budişi, consultant,
Direcţia de cooperare, atragere şi coordonare a
asistenţei tehnice externe, precum şi dl Patrick
Mousnier-Lompre şi dna Inesa Coman, experţi ai
Proiectului "Support to Power" al Comisiei Europene.
În cadrul discuţiilor dl Ştefan Novac, Director General
al AGEPI, a informat oaspeţii despre realizările
obţinute de Republica Moldova în domeniul creării şi
dezvoltării sistemului naţional de proprietate intelec-
tuală, rolul şi aportul AGEPI în elaborarea cadrului
normativ-legislativ în domeniu. Un accent deosebit a
fost pus pe activităţile întreprinse în ultimii doi ani de
AGEPI în armonizarea legislaţiei naţionale cu asquis-
ul comunitar întru asigurarea creării unui sistem simi-
lar de protecţie a proprietăţii intelectuale cu cel
european. Aceste activităţi se încadrează în măsurile
întreprinse de AGEPI privind realizarea prevederilor
Planului de acţiuni Republica Moldova - Uniunea
Europeană la capitolul „Drepturile de proprietate
industrială şi intelectuală”.

Dl Patrick Mousnier-Lompre a prezentat informaţia
generală privind desfăşurarea Programelor Comisiei
Europene pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel,
programul „TAIEX” reprezintă un instrument relativ nou
de asistenţă tehnică ş i schimb de informaţ i i al
Comisiei Europene, care începând cu anul 2005, se
utilizează pentru acordarea de asistenţă statelor-
membre în Politica de vecinătate a UE. Conform unor
proiecte de scurtă durată şi microfinanţare, prin
instrumentul „TAIEX” Comisia Europeană oferă
următoarele tipuri de asistenţă: organizarea semina-
relor şi grupurilor de lucru în domeniul politicii UE,
legislaţiei şi funcţionării acesteia; vizite de lucru ale
experţ i lor TAIEX în ţări le interesate, în scopul
soluţionării problemelor ce ţin de activitatea legislativă
şi aplicarea legislaţiei.

Programul „TWINNING” reprezintă un mecanism
de acordare a asistenţei în cadrul unor proiecte de
lungă durată şi include prezenţa obligatorie a unui
reprezentant permanent al Programului în ţara
beneficiară, referindu-se în principal la domenii ce ţin
de dezvoltarea structurii administrative, resursele
umane şi managementul efectiv.

În final a fost elaborat un plan de măsuri posibile
de colaborare între AGEPI şi Oficiul din Moldova pentru
Administrarea Programului „TWINNING”.

Curs de instruire la USPTO

Oficiul pentru Brevete şi Mărci al Statelor Unite ale
Americii (USPTO) cu sediul la Alexandria, statul Vir-
ginia, a organizat în perioada 23-26 ianuarie curent
un training privind sistemul de protecţie a proprietăţii
intelectuale în SUA, axat în special pe domeniul
dreptului de autor şi drepturilor conexe.

Programul a fost destinat reprezentanţilor oficiilor
naţionale de brevete şi mărci, organizaţiilor guverna-
mentale şi nonguvernamentale străine. Republica
Moldova a fost reprezentată la acest training de Ion
Ţîganaş,  Director adjunct Departament Drept de Autor
şi Drepturi Conexe, AGEPI.

Programul trainingului a debutat cu o prezentare
generală a oficiului şi sistemului de protecţ ie a
proprietăţii intelectuale în SUA. S-a făcut o examinare
a structurii USPTO, a politicii sale de cadre, a fluxului
de cereri şi procedurii de examinare.

Cursul a cuprins subiecte specializate din
domeniul protecţiei dreptului de autor şi drepturilor
conexe, inclusiv avantajele convenţiilor şi tratatelor
internaţionale privind protecţia dreptului de autor în era
digitală, responsabilitatea furnizorilor de servicii pe
internet, protecţia legală a măsurilor tehnologice,
protecţia legală a informaţiei privind managementul
drepturilor, responsabilitatea furnizorilor de servicii pe
internet care încurajează încălcarea drepturilor de
autor, o analiză cu privire la ameninţările la adresa
securităţii personale şi naţionale ce derivă de la
serviciile pe internet care au adoptat pirateria.

Pe parcursul seminarului participanţii au făcut un
schimb de păreri cu reprezentanţii guvernului SUA
responsabili de monitorizarea, analiza şi măsurile cu
privire la anumite subiecte juridice din domeniul dreptului
de autor, abordate la nivel naţional şi internaţional. Pe
lângă aceasta, participanţii au avut posibilitatea să
stabilească relaţii de parteneriat şi colaborare cu
reprezentanţii oficiilor de brevete din alte ţări.
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Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Secţiuni speciale

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

Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate
industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare

şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale,
acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.

Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea propagării
obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

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

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную информацию.

Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, полезных моделей,
товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, промышленных рисунков и моделей.

Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на охрану промышленной
собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике Молдова объектов промышлен-
ной собственности. Бюллетень включает систематизированные ежемесячные и полугодовые указате-

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

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

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

de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2005)

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

Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

CF Republica
Centrafricană

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

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă

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

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

pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland

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

Insulele Sandvici de
Sud

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

Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia

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

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

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

de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

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

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

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

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

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

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

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată

Germană
SY/YD Republica

Democrată

Yemen
SU Uniunea Sovietică

Lista statelor sau organizaţiilor (existente până la 1 ianuarie 1978)
care nu mai există
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

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

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

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

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

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

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

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

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

In the BOPI are published data concerning the filed patent applications, the granted patents for inven-
tions and patents issued in accordance with the national procedure.

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

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

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

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

В 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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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



9

MD - BOPI 1/2007INVENŢII

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

(54) Titlul invenţiei
Title of the invention
Название изобретения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the document,
application filing date, code of the country)
Приоритетные данные заявок, зарегистрированных в патентном ведомстве бывшего СССР
(номер документа, дата подачи заявки, код страны)
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A Necesităţi curente ale vieţii
Human necessities
Удовлетворение жизненных потребностей
человека

B Tehnici industriale diverse. Transport
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

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПАТЕНТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ

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

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

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

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

изобpетение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E Construcţii fixe
Fixed constructions
Строительство

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

G Fizică
Physics
Физика

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

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

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

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

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

кодом В1, В2 не был опубликован)

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

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

за публикациями с кодом В1, В2)

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

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

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

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

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

описания, формулы изобретения и чертежей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за
публикацией с кодом F1, F2)
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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

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

CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING

INVENTIONS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
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Публикация 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, нахо-
дятся 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 Бюл-
летене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, ре-
ферат и, если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.

Описания к международным заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы
в РСТ 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.

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.

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

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

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 to the 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 to the public and may be consulted directly or copies may be ordered for payment
of an additional fee.
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(21) a 2005 0158 (13) A
(51) Int. Cl.: B23H 7/08 (2006.01)
(22) 2005.06.06
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) CACUCI Dan Gabriel, DE; BOSTAN Ion, MD;

DULGHERU Valeriu, MD; IONESCU Florin, DE
(54) Procedeu şi sculă pentru fabricarea micro-

structurilor din metale, aliaje sau nemetale
(variante)

(57) Invenţia se referă la procedeele de prelucrare
a microstructurilor din metale, aliaje şi neme-
tale prin electroeroziune şi ultrasunet.
Procedeul de fabricare a microstructurilor din
metal sau aliaj prin electroeroziune se reali-
zează cu ajutorul unei scule-electrod (1) de
formă cilindrică în felul următor: sculei-electrod
(1) i se comunică mişcare de rotaţie cu viteza
unghiulară T şi mişcare de translaţie cu viteza
V. Scula-electrod (1) serveşte în calitate de
catod, iar semifabricatul  (4) în formă de bandă
metalică fixată pe o masă magnetică (5) – în
calitate de anod. La rotirea şi deplasarea de
translaţ ie a sculei-electrod (1), în urma
descărcărilor electrice, ce se produc între anod
şi catod, pe suprafaţa semifabricatului (4) are
loc formarea canelurilor. Evacuarea zgurii din
caneluri se efectuează cu ajutorul sculei
rotitoare şi debitului lichidului dielectric.
Scula-electrod (1) este executată din material
electroconductibil în formă de corp de rotaţie,
suprafaţa laterală a căruia poate fi de profil
diferit, iar pe bazele ei sunt instalate discuri (7),
executate din material dielectric, diametrul
fiecăruia dintre ele este egal cu:
d = D-2h,
unde: d – diametrul discului
D – diametrul exterior al sculei-electrod;
h – adâncimea canelurilor de pe suprafaţa
piesei după prelucrare.

Revendicări: 8
Figuri: 10

*

*     *

(54) Process and tool for manufacturing micro-
structures of metals, alloys or nonmetals
(variants)

(57) The invention relates to processes for working
of microstructures of metals, alloys and nonmet-
als by means of electroerosion and ultrasound.
The process for manufacturing microstruc-
tures of metals or alloys by means of electro-

erosion machining is carried out with the help
of a tool electrode (1) of cylindrical form, in the
following way: the tool electrode (1) is set in
motion with the rate of angular rotation T and
longitudinal velocity V. The tool electrode (1)
serves as cathode and the semimanufactured
article (4) in the form of metallic band, installed
onto a magnetic table (5), serves as anode.
During the longitudinal motion and rotation of
the tool electrode (1), as a result of electric dis-
charge, appeared between anode and cath-
ode, onto the surface of the semimanufactured
article (4) there are formed grooves. The elimi-
nation of the slag from the grooves is carried
out with the help of a rotary tool and of the di-
electric liquid jet.
The tool electrode (1) is made of current-con-
ducting material in the form of body of revolu-
tion, the lateral surface of which may be of dif-
ferent profile, and on its bases there are in-
stalled disks (7) made of dielectric material, the
diameter of each of which is equal to:
d = D-2h,
where: d – the diameter of the disk;
D – the outer diameter of the tool electrode;
h – the depth of the groove of the semimanu-
factured article after working.

Claims: 8
Fig.: 10

*

*     *

(54) Способ и инструмент для производства
микроструктур из металлов, сплавов или
неметаллов (варианты)

(57) Изобретение относится к способам обра-
ботки микроструктур из металлов, сплавов
и неметаллов посредством электроэрозии
и ультразвука.
Способ производства микроструктур из ме-
таллов или сплавов путём электроэрозион-
ной обработки осуществляется при помощи
инструмента-электрода (1) цилиндрической
формы следующим образом: инструмент-
электрод (1) приводят в движение с угловой
скоростью вращения Т и продольной ско-
ростью V. Инструмент-электрод (1) служит в
качестве катода, а заготовка (4) в форме ме-
таллической  ленты, установленной на маг-
нитном столе (5), служит в качестве анода.
Во время продольного движения и враще-
ния инструмента-электрода (1), в результате
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электрического разряда, возникающего
между анодом и катодом, на поверхности
заготовки (4) образуются канавки. Очистка
канавок от шлаков производится при помо-
щи вращающегося инструмента и подачи
диэлектрической жидкости.
Инструмент-электрод (1) выполнен из элек-
тропроводного материала в виде тела вра-
щения, боковая поверхность которого мо-
жет быть разного профиля, а на основаниях
его  установлены диски (7), изготовленные
из диэлектрического материала, диаметр
каждого из которых равен:
d = D-2h,
где: d – диаметр диска;
D – наружный диаметр инструмента-элек-
трода;
h – глубина канавки заготовки после обра-
ботки.

П. формулы: 8
Фиг.: 10

(21) a 2005 0159 (13) A
(51) Int. Cl.: B23K 20/08 (2006.01)
(22) 2005.06.06
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; CACUCI Dan Gabriel, DE;

IONESCU Florin, DE; DULGHERU Valeriu, MD
(54) Procedeu de fabricare a microstructurilor

prin explozie
(57) Invenţia se referă la procedeele de fabricare a

microstructurilor din materiale metalice şi
nemetalice prin explozie.
Procedeul de fabricare a microstructurilor prin
explozie se realizează în modul următor: pe un
suport (1) se instalează un set de plăci subţiri
(2) şi (3) (metalice sau nemetalice), între care

sunt amplasate corpuri (4) de formare a micro-
canelurilor, iar pe suprafaţa plăcii (2) este
amplasată substanţa explozivă (5), care se
detonează prin intermediul unui detonator (6).
În urma exploziei are loc presarea plăcilor (2)
şi (3) (în milisecunde) şi incorporarea corpu-
rilor (4) de formare a microcanelurilor în plăcile
(2) şi (3), în urma căreia pe suprafeţele plăcilor
se formează microcaneluri şi se realizează
sudura plăcilor, apoi corpurile (4) de formare
a microcanelurilor se elimină.

Revendicări: 3
Figuri: 7

*

*     *

(54) Process for manufacturing microstructures
by explosion

(57) The invention relates to processes for manu-
facturing microstructures of metallic and non-
metallic materials by explosion.
The process for manufacturing microstructures
by explosion is realized in the following way: onto
a support (1) there is installed a set of sheets
(2) and (3) (metallic or nonmetallic), between
which there are placed microgroove forming
elements (4), and onto the surface of the sheet
(2) there is installed an explosive material (5),
that is blasted by means of a detonator (6). As a
result of explosion there takes place pressing
of the sheets (2) and (3) (in milliseconds) and
incorporation into the sheets (2) and (3) of the
microgroove forming elements (4), as a result
of which onto the surface of the sheets are
formed microgrooves and it is realized welding
of the sheets, then the microgroove forming el-
ements (4) are removed.

Claims: 3
Fig.: 7

*

*     *

(54) Способ изготовления микроструктур взры-
вом

(57) Изобретение относится к методам изготовле-
ния микроструктур из металлических и неме-
таллических материалов посредством взрыва.
Способ изготовления микроструктур взры-
вом осуществляют следующим образом: на
основании (1) устанавливают пакет тонких
листов (2) и (3), (металлических или неме-
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таллических), между которыми размещают
элементы (4), образующие микроканавки, а
на поверхности листа (2) устанавливают
взрывчатое вещество (5), которое взрывают
посредством детонатора (6). В результате
взрыва осуществляется спрессовывание
листов (2) и (3) (в течение миллисекунд) и
внедрение в листы (2) и (3) элементов (4), в
результате чего на поверхности листов об-
разуются микроканавки, и осуществляется
сварка листов, после чего, элементы (4),
формирующие микроканавки, удаляют.

П. формулы: 3
Фиг.: 7

(21) a 2005 0128 (13) A
(51) Int. Cl.: C05F 5/00 (2006.01)
(22) 2005.05.04
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) DUCA Gheorghe, MD; COVALIOVA Olga, MD;

COVALIOV Victor, MD; GAINA Boris, MD; TOMA
Simion, MD; BOINCEAN Boris, MD; BEJAN
Valerian, MD

(54) Procedeu de obţinere a îngrăşămintelor
combinate

(57) Invenţia se referă la industria agrochimică, în
special la procedeele de obţinere a îngrăşă-
mintelor combinate: a îngrăşămintelor mine-
rale şi organice ce conţin o serie de  elemente
nutritive necesare pentru creşterea plantelor şi
pot fi folosite pentru solurile slab acidulate sau
slab alcaline, la cultivarea soiurilor tehnice
furajere, boboaselor (mazăre, soia) lucernei,
trifoiului şi altor culturi.
Procedeul de obţinere a îngrăşămintelor
combinate include utilizarea deşeurilor cianice
din vinificaţie, ce se formează la tratarea
vinurilor materie primă cu ferocianură de
potasiu, diluarea lor înainte de introducerea în
sol, iar suplimentar conţinând defecat în calitate
de deşeu provenit din prelucrarea sfeclei de

zahăr, în raport de 1:(0,3…1,0), prin ameste-
carea pulpei obţinute, diluată ulterior de 5…10
ori şi introducerea masei lichide în sol prin
pulverizare, circa 10…20 m3/ha.
Rezultatul invenţiei constă în ieftinirea produ-
sului finit datorită folosirii deşeurilor de pro-
ducţie în calitate de îngrăşământ combinat
pentru sol, în asimilarea lui mai eficientă de
către plante, ca urmare a hidrolizei sporite a
complexului cianic, ca îngrăşământ de azot în
mediu bazic, în sporirea eficacităţii solului
îmbogăţit din contul proprietăţilor combinate
ale îngrăşămintelor obţinute, ce conţin atât
minerale şi adaosuri organice, cât şi microele-
mente – fier, cupru ş.a.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for obtaining combined fertilizers
(57) The invention relates to the agrochemical in-

dustry, namely to processes for obtaining com-
bined fertilizers: mineral and organic fertilizers,
containing several nutrient elements, neces-
sary for plant growth and may be used for
slightly acid or slightly alkaline soils, in the
cultivation of technical fodder cultivars, legume
(pea, soya), alfalfa, clover and other crops.
The process for obtaining combined fertilizers
includes the utilization of cyanic by-products
from the wine industry, which are formed at the
treatment of wine stocks with potassium fer-
rocyanide, dilution thereof prior to the applica-
tion into soil, and additionally comprising def-
ecate as sugar beet-processing waste, in the
ratio of 1:(0,3…1,0), by mixing the obtained pulp,
diluted consequently 5…10 times and appli-
cation of the liquid mass into soil by pulveriza-
tion, about 10…20 m3/ha.
The result consists in the reduction of prices
of the finished product due to the utilization of
production waste as combined fertilizers for
soil, in a more effective assimilation by the
plants as a result of the increased hydrolysis
of the cyanic complex, as nitrogenous fertilizer
in the alkaline medium, in increasing the effi-
ciency of the enriched soil at the expense of the
combined properties of the obtained fertilizers,
comprising both minerals and organic addi-
tives and microelements – iron, copper etc.

Claims: 1

*

*     *



17

MD - BOPI 1/2007INVENŢII

(54) Способ производства комбинированных
удобрений

(57) Изобретение относится к агрохимической
промышленности, а именно к способам полу-
чения комбинированных минеральных и
органических удобрений, которые содержат
несколько питательных элементов, необхо-
димых для роста растений, и могут быть ис-
пользованы для слабокислых или слабоще-
лочных почв при культивировании техничес-
ких кормовых сортов бобовых (горох, соя),
люцерны, клевера и других  культур.
Способ получения комбинированных удоб-
рений включает использование цианистых
отходов от винодельческой промышлен-
ности, которые образуются при обработке
виноматериалов железистосинеродистым
калием, их разбавление перед введением
в почву, и дополнительно содержащих дефе-
кат в качестве отхода от переработки сахар-
ной свеклы в соотношении 1:(0,3…1,0), при
перемешивании полученной пульпы, в
последствии разбавленной в 5…10 раз, и
введение жидкой массы в почву опрыски-
ванием, около 10…20 м3/гa.
Результат состоит в удешевлении конечного
продукта благодаря использованию отходов от
производства в качестве комбинированных
удобрений для почвы, в более эффективном
ассимилировании его растениями за счет
повышенного  гидролиза цианистого комплек-
са, в качестве азотного удобрения в щелочной
среде, в повышенной эффективности обога-
щенной почвы за счет комбинированных
свойств полученных удобрений, которые со-
держат как минералы и органические добав-
ки, так и микроэлементы – железо, медь и др.

П. формулы: 1

(21) a 2005 0160 (13) A
(51) Int. Cl.: F03B 13/12 (2006.01)

B63H 1/36 (2006.01)
B63H 19/02 (2006.01)

(22) 2005.06.06
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;

COZMA Tudor, MD; CIOBANU Radu, MD;
CIOBANU Oleg, MD

(54) Instalaţie de conversiune a energiei valurilor
(variante)

(57) Invenţia se referă la energetică, şi anume la
instalaţiile de conversiune a energiei valurilor.
Instalaţia de conversiune a energiei valurilor
include, cel puţin, un corp flotabil (1), amplasat
pe un arbore fix (2), ancorat cu cablul de anco-
rare (3). Corpul flotabil (1) include o carcasă
(4) de formă ovală, executată din material plas-
tic şi instalată cu posibilitatea rotirii limitate faţă
de arborele (2). În corpul flotabil (1) este ampla-
sată transmisia mecanică, care include o
transmisie conică în două trepte care, prin
intermediul cuplajelor unisens, transformă
mişcarea de rotaţie neuniformă în mişcare de
rotaţie continuă, relativ uniformă a arborelui.
Mişcarea de rotaţie obţinută se transmite
rotorului generatorului electric prin intermediul
unui volant şi unui cuplaj unisens sau prin
intermediul unui variator toroidal.

Revendicări: 2
Figuri: 7

*

*     *

(54) Plant for wave power conversion (variants)
(57) The invention relates to the power engineering,

in particular to plants for wave power conversion.
The plant for wave power conversion includes
at least a floating body (1), placed onto a fixed
shaft (2), anchored by an anchor cable (3). The
floating body (1) includes a carcass (4) of oval
shape, made of plastic material, which is in-
stalled with the possibility of restricted rotation
about the shaft (2). Into the floating body (1)
there is placed a mechanical transmission,
including a double-reduction conic gear that,
by means of overrunning clutches, transforms
the nonuniform rotary motion into continuous
uniform rotary motion. The obtained rotary
motion is transmitted to the rotor of the electric
generator by means of a flywheel and an over-
running clutch or by means of a toroidal variator.

Claims: 2
Fig.: 7

*

*     *

(54) Установка для преобразования энергии
волн (варианты)

(57) Изобретение относится к энергетике, в част-
ности, к установкам преобразования энер-
гии волн.
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Установка для преобразования энергии
волн включает, по меньшей мере, одно пла-
вучее тело (1), размещенное на неподвижном
валу (2), связанном неподвижным кабелем
(3). Плавучее тело (1) включает каркас (4)
овальной формы, изготовленный из пласт-
массового материала, который установлен с
возможностью ограниченного вращения
относительно вала (2). В плавучем теле (1)
расположена механическая трансмиссия,
включающая двухступенчатую коническую
передачу, которая посредством обгонных
муфт преобразует вращательное неравно-
мерное движение в непрерывное равно-
мерное вращательное движение вала. Полу-
ченное вращательное движение передается
ротору электрического генератора посред-
ством маховика и обгонной муфты или
посредством тороидального вариатора.

П. формулы: 2
Фиг.: 7

(21) a 2005 0180 (13) A
(51) Int. Cl.: F16B 39/12 (2006.01)

F16B 39/36 (2006.01)
(22) 2005.06.27
(71)(72) RASSOHIN Ion, MD
(54) Îmbinare cu filet
(57) Invenţia se referă la industria constructoare de

maşini, în particular la elementele de fixare a
îmbinărilor cu filet.
Îmbinarea cu filet conţine un prizon (3), pe capătul
căruia, lângă piesa de îmbinat (2) este înşurubată
prima piuliţă (8) cu con exterior (6) si a doua piuliţă
(4) cu con interior (5). Conul (6) primei piuliţe (8)

este executat cu tăieturi longitudinale (7) şi
îmbinat cu conul (5) piuliţei a doua (4).

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Threaded connection
(57) The invention refers to the mechanical engi-

neering, in particular to the fixing elements of
the threaded connections.
The threaded connection comprises a stud (3),
onto the end of which, by the connectable part
(2), there are screwed the first pin (8) with out-
side cone (6) and the second pin (4) with in-
side cone (5). The cone (6) of the first pin (8) is
made with longitudinal cuts (7) and conjugate
to the cone (5) of the second pin (4).

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Резьбовое соединение
(57) Изобретение относится к машиностроению,

в частности к крепежным элементам резь-
бовых соединений.
Резьбовое соединение содержит шпильку
(3), на конце которой у соединяемой детали
(2) навинчены первая гайка (8) с наружным
конусом (6) и вторая гайка (4) с внутренним
конусом (5). Конус (6) первой гайки (8)
выполнен с продольными прорезями (7) и
сопряжен с конусом (5) второй гайки (4).

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(21) a 2005 0181 (13) A
(51) Int. Cl.: F16D 3/62 (2006.01)

1 2
5

4 3

8 6
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(22) 2005.06.27
(71)(72) RASSOHIN Ion, MD
(54) Cuplaj compensator
(57) Invenţia se referă la industria constructoare de

maşini.
Cuplajul compensator conţine două semi-
cuplaje (1, 2), pe fiecare fiind fixate radial bolţuri
(3, 4). Bolţurile sunt executate cu secţiune în
formă de semicerc şi sunt dotate cu capuri (5,
6). Fiecare pereche de bolţuri adiacente ale
semicuplajelor este unită cu un inel format
dintr-o bandă de cauciuc (9).

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Flexible coupling
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering.
The flexible coupling comprises two half-cou-
plings (1, 2), onto each being fixed radially pins
(3, 4). The pins are made with section of semi-
circular form and are equipped with heads (5, 6).
Each pair of adjacent pins of the half-couplings
is joined with a ring, formed of a rubber band (9).

Claims: 1
Fig.: 3

*

*     *

(54) Компенсирующая муфта
(57) Изобретение относится к машиностроению.

Компенсирующая муфта содержит две полу-
муфты (1, 2), на каждой из которых радиаль-
но  закреплены пальцы (3, 4). Пальцы
выполнены с сечением полукруглой формы
и снабжены головками (5, 6). Каждая пара
смежных пальцев полумуфт связана коль-
цом, которое образовано резиновой поло-
сой (9).

П. формулы: 1
Фиг.: 3

1
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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.

Any 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.

FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /

Изобретения, по которым приняты
решения о выдаче патентов

Любое 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, преду-
смотренных статьями 4-8 Закона  о патентах на изобретения № 461-XIII от 18 мая 1995 г.
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(11) 3218 (13) F1
(51) Int. Cl.: A01C 21/00 (2006.01)

C05D 9/02 (2006.01)
(21) a 2006 0142
(22) 2006.05.19
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD

(72) TOMA Simion, MD; LISNIC Stelian, MD;
VELIKSAR Sofia, MD; CHIRILOV Eleonora, MD;
COREŢCAIA Iulia, MD

(54) Procedeu de tratare a sfeclei de zahăr
(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular la

fitotehnie şi poate fi utilizată pentru optimizarea
nutriţiei minerale cu microelemente în fazele
critice de dezvoltare a sfeclei de zahăr.
Procedeul de tratare a sfeclei de zahăr, con-
form invenţiei, include tratarea ei extraradi-
culară cu soluţie apoasă de 0,3% de com-
plex de microelemente, conţinând Fe, Cu,
B,  Mn,  Zn,  Mo ş i Co, luate în raport de
1:1,16:0,63:0,58:0,39:0,008:0,002, corespun-
zător, care se efectuează în faza unirii frunzelor
în rânduri şi în faza unirii frunzelor între rânduri,
cu un consum total de 350…400 L/ha.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for sugar beet treatment
(57) The invention refers to agriculture, in particu-

lar to phytotechny and may be used for optimi-
zation of mineral nutrition with microelements
in the sugar beet critical development phases.
The process for sugar beet treatment, accord-
ing to the invention, includes its extraroot treat-
ment with 0,3% aqueous solution of the mi-
croelement complex, containing Fe, Cu, B, Mn,
Zn, Mo and Co, taken in the ratio of
1:1,16:0,63:0,58:0,39:0,008:0,002, corre-
spondingly, which is carried out in the phase
of leaf closure in rows and in the phase of leaf
closure between rows, with a total consump-
tion of 350…400 L/ha.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ обработки сахарной свеклы
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, в частности к растениеводству, и может

быть использовано для оптимизации мине-
рального питания микроэлементами в кри-
тические фазы развития сахарной свеклы.
Способ обработки сахарной свеклы, соглас-
но изобретению, включает ее внекорневую
обработку 0,3% водным раствором ком-
плекса микроэлементов, содержащего Fe,
Cu, B, Mn, Zn, Mo и Co, взятых в соотношении
1:1,16:0,63:0,58:0,39:0,008:0,002, соответ-
ственно, которую осуществляют в фазе
смыкания листьев в ряду и в фазе смыкания
листьев между рядами, с общим расходом
350…400 л/га.

П. формулы: 1

(11) 3219 (13) F1
(51) Int. Cl.: A01H 4/00 (2006.01)

A01G 31/00 (2006.01)
(21) a 2006 0198
(22) 2006.07.27
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A

PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
REPUBLICII MOLDOVA, MD

(72) MALINOC Angela, MD; CĂLUGĂRU Tatiana,
MD; DELEAN Tatiana, MD; DASCALIUC
Alexandru, MD

(54) Procedeu de micropropagare a gerberei in
vitro

(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi
utilizată pentru micropropagarea gerberei in vitro.
Procedeul de micropropagare a gerberei in
vitro include cultivarea explantelor lăstarilor
axilari, obţinute din apexurile vegetative, pe
mediul nutritiv Muraschige-Skoog, cu adaos de
tiamină-HCl, acid nicotinic, piridoxină-HCl
chinetină şi benziladenină.
Noutatea procedeului constă în aceea că în
mediul nutritiv se adaugă suplimentar acid gib-
berellic, componenţii fiind adăugaţi în mediu în
următorul raport, mg/L: tiamină-HCl – 0,1; acid
nicotinic – 0,5; piridoxină-HCl – 0,5; chinetină –
0,3; benziladenină – 1,0; acid gibberellic – 1,0.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for gerbera micropropagation in vitro
(57) The invention refers to biotechnology and may

be used for gerbera micropropagation in vitro.
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The process for gerbera micropropagation in
vitro includes cultivation of explants of the ax-
ile shoots obtained from growth apexes, on the
Muraschige-Skoog nutrient medium, with ad-
ditive of thiamine-HCl, nicotinic acid, pyri-
doxine-HCl, kinetin and benzyl adenine.
Novelty of the process consists in that into the
nutrient medium there is additionally added
gibberellic acid, the components being added
in the medium in the following ratio, mg/L: thia-
mine-HCl – 0,1; nicotinic acid – 0,5; pyridoxine-
HCl – 0,5; kinetin – 0,3; benzyl adenine – 1,0;
gibberellic acid – 1,0.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ микроклонального размножения
герберы in vitro

(57) Изобретение относится к биотехнологии и
может быть использовано для микрокло-
нального размножения герберы in vitro.
Способ микроклонального размножения
герберы in vitro включает выращивание
эксплантов пазушных побегов, полученных
из вегетативных апексов, на питательной
среде Мурасиге-Скуга с добавкой тиамина-
HCl, никотиновой кислоты, пиридоксина-
HCl, кинетина и бензиладенина.
Новизна способа состоит в том, что в пита-
тельную среду дополнительно добавляют
гибберелловую кислоту, при следующем
соотношении ингредиентов, добавленных в
среду, мг/л: тиамин-HCl – 0,1; никотиновая
кислота – 0,5; пиридоксин-HCl – 0,5, кине-
тин – 0,3; бензиладенин – 1,0; гибберелло-
вая кислота – 1, 0.

П. формулы: 1

(11) 3220 (13) F1
(51) Int. Cl.: A01N 63/00 (2006.01)

C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/38 (2006.01)

(21) a 2006 0070
(22) 2006.02.27
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD

(72) EMNOVA Ecaterina, MD; TOMA Simion, MD;
GOJINEŢCHI Ortanţa, MD; DARABAN Oxana,
MD; CAUNOVA Nina, MD

(54) Tulpină de bacterii Pseudomonas aureofa-
ciens utilizată pentru sporirea productivităţii
soiei în condiţii de secetă pedologică

(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi
utilizată în agricultură pentru sporirea produc-
tivităţii soiei.
Tulpina de bacterii Pseudomonas aureo-
faciens, utilizată pentru sporirea productivităţii
soiei în condiţii de secetă pedologică, se păs-
trează în Colecţia Naţională de Microorganis-
me Nepatogene a Institutului de Microbiologie
al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
cu numărul CNMN PsB-03.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Strain of Pseudomonas aureofaciens bacte-
ria used for increasing the soya productivity
in soil drought conditions

(57) The invention refers to biotechnology and may
be used in agriculture for increasing the soya
productivity.
The strain of Pseudomonas aureofaciens bac-
teria, used for increasing the soya productivity
in soil drought conditions, is stored in the Na-
tional Collection of Nonpathogenic Microorgan-
isms of the Institute of Microbiology of the Aca-
demy of Sciences of the Republic of Moldova
under the number CNMN PsB-03.

Claims: 1

*

*     *

(54) Штамм бактерий Pseudomonas aureofa-
ciens, используемый для повышения
продуктивности сои в условиях почвенной
засухи

(57) Изобретение относится к биотехнологии и
может быть использовано в сельском хозяй-
стве для повышения продуктивности сои.
Штамм бактерий Pseudomonas aureofaciens,
используемый для повышения продук-
тивности сои в условиях почвенной засухи,
хранится в Национальной коллекции непа-
тогенных микроорганизмов при Институте
микробиологии Академии наук Республики
Молдова под номером CNMN PsB-03.

П. формулы: 1
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(11) 3221 (13) B2
(51) Int. Cl.: A23K 1/14 (2006.01)

A23J 1/14 (2006.01)
A23K 1/00 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
B07B 9/00 (2006.01)
A23J 1/00 (2006.01)

(21) a 2003 0263
(22) 2002.03.30
(31) 101 17 421.7
(32) 2001.04.06
(33) DE
(85) 2003.11.04
(86) PCT/EP02/03565, 2002.03.03
(87) WO 02/080699, 2002.10.17
(71)(72)(73) WALTER, Ulrich, DE
(74) SIMANENKOVA Tatiana
(54) Procedeu şi instalaţie pentru prepararea

şrotului de extracţie din seminţe de floarea-
soarelui, destinat furajării

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi o instalaţie
pentru prelucrarea fără deşeuri a şrotului de
extracţie din seminţe de floarea-soarelui şi poate
fi utilizată în zootehnie pentru hrănirea animalelor.
Procedeul de preparare fără deşeuri a şrotului
de extracţie din seminţe de floarea-soarelui,
destinat furajării, include separarea şrotului de
extracţie alcătuit din coji, particule de miez şi
coji cu particule de miez aderente în funcţie de
mărimea particulelor în două fracţiuni cu
conţinuturi diferite de proteină brută şi celuloză
brută prin cel puţin o singură cernere, obţinerea
unei fracţiuni cu un conţinut ridicat de proteină
brută, utilă ca furaj pentru nerumegătoare, şi a
unei fracţiuni cu un conţinut redus de proteină
brută, utilă ca furaj pentru rumegătoare. Parti-
culele şrotului de extracţie se supun structurării
şi mărunţirii mecanice prin măcinare, totodată
particulele de miez alipite de coji se separă
pentru descompunerea ulterioară a fibrelor de
coji grosiere şi îmbunătăţirea structurii ei.
Particulele se separă în funcţie de mărime prin
cernere, particulele mari, care nu trec prin
inserţia de sită, se separă cu aer după greuta-
tea lor specifică. Particulele uşoare obţinute
prin separare cu aer, care sunt formate în prin-
cipal din elemente de coji, se colectează în
fracţiunea cu un conţinut înalt de celuloză brută –
de peste 15%, şi cu un conţinut redus de
proteină brută, iar particulele cu greutatea
specifică mare, care sunt formate în principal
din particule de miez sau particule de miez cu
coji aderente, se colectează în fracţiunea cu un

conţinut ridicat de proteină brută – de peste
40%, şi un conţinut de celuloză brută mai mic
de 10%.
Instalaţia pentru realizarea procedeului men-
ţionat include un rezervor de încărcare (1) cu
un melc de dozare (2) pentru reglarea canti-
tativă uniformă a admisiei şrotului de extracţie
într-un dispozitiv (29) pentru desfacerea
aglomeraţiilor şi mărunţirea fină a şrotului de
extracţie, la care sunt unite consecutiv cel puţin
două combinaţii, ce constau dintr-un dispozitiv
de cernere (5, 6, 7, 8), un separator cu aer (9,
10, 11, 12) şi un ventilator (13, 15, 17, 19) cu
separator (14, 16, 18, 20) cu ecluză de
evacuare (14a, 16a, 18a, 20a). Fiecare dispo-
zitiv de cernere este cuplat cu separatorul cu
aer corespunzător pentru transportarea parti-
culelor de dimensiuni mari, ce nu trec prin sită,
şi cu următorul dispozitiv de cernere pentru
transportarea particulelor de dimensiuni mici,
ce trec prin sită, prin intermediul unor conducte
de cuplare (5a, 6a, 7a, 8a şi, respectiv, 5b, 6b,
7b, 8b), totodată cel puţin al doilea dispozitiv
de cernere şi fiecare din următoarele (6, 7, 8)
este dotat suplimentar cu un dispozit iv
concasor mobil (6e, 7e, 8e) montat în interior,
iar fiecare separator cu aer (9, 10, 11, 12) este
legat cu ventilatorul (13, 15, 17, 19) şi sepa-
ratorul (14, 16, 18, 20) corespunzător prin
intermediul unei conducte de aspiraţie (9b,
10b, 11b, 12b) pentru aspirarea particulelor
mari cu greutate specifică redusă, ce conţin
celuloză brută, totodată particulele uşoare as-
pirate sunt dirijate prin ecluza de evacuare (14a,
16a, 18a, 20a) şi conductele de cuplare (14b,
16b, 18b, 20b) într-un rezervor de colectare (31)
a fracţiunii ce conţine celuloză brută. Instalaţia,
de asemenea, conţine un turboseparator (21),
unit prin intermediul unei conducte de cuplare
(21d) cu rezervorul de colectare (31). La
turboseparator (21) sunt conectate conductele
de evacuare a aerului (14c, 16c, 18c, 20c) ale
ventilatoarelor (13, 15, 17, 19). Ieşirea (9a, 10a,
11a) fiecărui separator cu aer (9, 10, 11), cu
excepţia ultimului (12), este unită prin inter-
mediul unei conducte de cuplare (9c, 10c, 11c)
la un dispozitiv comun de mărunţire (22…25)
pentru particulele cu părticele de miez ade-
rente ce conţin proteină brută, iar ieşirea (8b)
ultimului dispozitiv de cernere (8) şi ieşirea
(12a) ultimului separator cu aer (12), prin
intermediul unei cutii cu clapete cu două poziţii
(26d) şi a unor conducte de cuplare (12d şi,
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respectiv, 12c) sunt unite cu rezervorul de
colectare (50) pentru fracţiunea ce conţine
proteină şi cu rezervorul de colectare (31)
pentru fracţiunea ce conţine celuloză brută, iar
ieş irea (24a) dispozitivului de mărunţ ire
(22…25) este unită cu admisia primului
dispozitiv de cernere (5) prin intermediul unui
dispozitiv de transport (3).

Revendicări: 23
Figuri: 4

*

*     *

(54) Process and installation for processing the
extractive sunflower-seed cake, meant for
foddering

(57) The invention relates to a process and an in-
stallation for waste-free processing of extractive
sunflower-seed cake and may be used in the
livestock-breeding for animal foddering.
The process for waste-free processing of extrac-
tive sunflower-seed cake, meant for foddering
includes separation of the extractive cake, con-
sisting of husks, particles of grain and husk with
adherent grain particles depending on the par-
ticle dimension into two fractions with different
contents of crude protein and cellulose by at
least single sieving, obtaining of a fraction with
increased content of crude protein, suitable as
fodder for nonruminant animals, and a fraction
with low content of crude protein, suitable as
fodder for ruminant animals. The particles of the
extractive cake are subjected to mechanical
structurization and comminution by grinding, at
the same time the grain particles adherent to
the husk are separated for further decomposi-
tion of the coarse husk fibers and improvement
of its structure. The particles are sized by siev-
ing, separating the coarse particles that do not
pass through the sieve insertion, which then by
air separation are separated according to their
specific gravity. The light particles obtained by
air separation, formed mainly from husk ele-
ments, are collected in the fraction with an in-
creased content of crude cellulose – upwards
of 15% and with a low content of crude protein,
and the particles with high specific weight,
formed mainly from grain particles or grain par-
ticles with adherent husk, are collected in the
fraction with an increased content of crude pro-
tein – upwards of 40% and a low content of crude
cellulose below 10%.

The installation for realization of the above-
mentioned process includes a loading res-
ervoir (1) with metering screw conveyer (2) for
uniform controllable admission of the extrac-
tive cake into a device (29) for clot breaking
and for extractive cake grinding, to which there
are consecutively joined up at least two com-
binations, consisting of a sieving device (5, 6,
7, 8), an air separator (9, 10, 11, 12) and a fan
(13, 15, 17, 19) with separator (14, 16, 18, 20)
with unloading sluice (14a, 16a, 18a, 20a).
Each sieving device is coupled with the cor-
responding air separator for transportation of
coarse particles, which do not pass through
the sieve, and the following sieving device for
transportation of light particles, which pass
through the sieve, by means of junction lines
(5a, 6a, 7a, 8a and 5b, 6b, 7b, 8b, correspond-
ingly), at the same time at least the second
and each of the following sieving device (6, 7,
8) is additionally equipped with an internal
mobile grinding device (6e, 7e, 8e), and each
air separator (9, 10, 11, 12) is joined up with
the corresponding fan (13, 15, 17, 19) and
separator (14, 16, 18, 20), by means of a suc-
tion pipe-line (9b, 10b, 11b, 12b) for sucking
off the coarse particles with reduced specific
weight, containing crude cellulose, at the
same time the sucked off light particles are
fed through the unloading sluices (14a, 16a,
18a, 20a) and the junction lines (14b, 16b,
18b, 20b) into a collection reservoir (31) for the
fraction containing crude cellulose. The in-
stallation also comprises a turbine separa-
tor (21), joined by means of a junction line
(21d) with the collection reservoir (31). To the
turbine separator (21) there are connected
ventilation pipes (14c, 16c, 18c, 20c) of the
fans (13, 15, 17, 19). The outlet (9a, 10a, 11a)
of each air separator (9, 10, 11), with the ex-
ception of the latter (12), is joined by means
of a junction line (9c, 10c, 11c) with a common
grinding device (22…25) for the particles with
adherent grain particles containing crude pro-
tein, and the outlet (8b) of the last sieving
device (8) and the outlet (12a) of the last air
separator (12), by means of a two-pass valve
unit (26d) and junction lines (12d and 12c,
correspondingly) are joined with the collection
reservoir (50) for the fraction containing pro-
tein, and with the collection reservoir (31) for
the fraction containing crude cellulose, and
the outlet (24a) of the grinding device
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(22…25) is joined with the inlet of the first siev-
ing device (5) by means of a feeding unit (3).

Claims: 23
Fig.: 4

*

*     *

(54) Способ и установка для переработки
экстракционного шрота из семян под-
солнечника , предназначенного для
кормления животных

(57) Изобретение относится к способу и установ-
ке для безотходной переработки экстрак-
ционного шрота из семян подсолнечника и
может быть использовано в животновод-
стве для кормления животных.
Способ безотходной переработки экстрак-
ционного шрота из семян подсолнечника,
предназначенного для кормления живот-
ных, включает разделение экстракционного
шрота, состоящего из шелухи, частиц зерен
и шелухи с прилипшими к ней частицами
зерен, по величине частиц на две фракции
с разным содержанием сырого белка и
целлюлозы путем, по меньшей мере, одно-
разового прохождения через сито, получе-
ние фракции с повышенным содержанием
сырого белка, используемой для кормления
нежвачных животных, и фракции с низким
содержанием сырого белка, используемой
для кормления жвачных животных. Частицы
экстракционного шрота подвергают меха-
ническому структурированию и измельче-
нию путем размалывания, при этом части-
цы зерна, прилипшие к шелухе, отделяют
для дальнейшего разделения волокон
грубой шелухи и улучшения ее структуры.
Частицы разделяют по размеру путем
просеивания, отделяя крупные частицы, не
прошедшие при просеивании через вклад-
ное сито, которые затем путем воздушной
сепарации разделяют по удельному весу.
Полученные путем воздушной сепарации
легкие частицы, образовавшиеся в основ-
ном из элементов шелухи, собирают во
фракцию с высоким - свыше 15%, содержа-
нием сырой клетчатки и низким содержани-
ем сырого белка, а частицы с высоким
удельным весом, образовавшиеся в основ-
ном из частиц зерен или частиц зерен с
прилипшей шелухой, собирают во фракцию
с высоким – более  40%, содержанием

сырого белка и низким содержанием –
меньше 10% сырой клетчатки.
Установка для осуществления упомянутого
способа включает загрузочный резервуар
(1) с дозировочным шнеком (2) для равно-
мерного регулируемого впуска экстракцион-
ного шрота в устройство (29) для разрушения
комков и измельчения экстракционного
шрота, к которому подключено не менее
двух, последовательно установленных
комбинаций, состоящих из одного просеи-
вающего устройства (5, 6, 7, 8), воздушного
сепаратора (9, 10, 11, 12) и вентилятора (13,
15, 17, 19) с сепаратором (14, 16, 18, 20) со
шлюзом выгрузки (14a, 16a, 18a, 20a).
Каждое просеивающее устройство соедине-
но с соответствующим воздушным сепара-
тором для транспортировки крупных, не
проходящих сквозь сито частиц, и следую-
щим просеивающим устройством для транс-
портировки проходящих сквозь сито мелких
частиц посредством соединительных трубо-
проводов (5a, 6a, 7a, 8a, и соответственно 5b,
6b, 7b, 8b), при этом, по меньшей мере,
второе и каждое последующее просеиваю-
щее устройство (6, 7, 8) дополнительно
снабжено внутренним подвижным биль-
ным устройством (6e, 7e, 8e), а каждый
воздушный сепаратор (9, 10, 11, 12) соеди-
нен с соответствующим вентилятором (13,
15, 17, 19) и сепаратором (14, 16, 18, 20) по-
средством отсасывающего трубопровода
(9b, 10b, 11b, 12b) для отсоса крупных частиц
с малым удельным весом, содержащих
сырую клетчатку, причем отсасываемые
легкие частицы подают через шлюзы выгруз-
ки (14a, 16a, 18a, 20a) по соединительным
трубопроводам (14b, 16b, 18b, 20b) в сбор-
ный резервуар (31) для фракции, содержа-
щей сырую клетчатку. Установка содержит
также турбосепаратор (21), соединенный
посредством трубопровода (21d) со сбор-
ным резервуаром (31). К турбосепаратору
(21) подключены вытяжные трубы (14c, 16c,
18c, 20c) вентиляторов (13, 15, 17, 19). Выход
(9a, 10a, 11a) каждого воздушного сепара-
тора (9, 10, 11), за исключением последнего
(12), посредством трубопровода (9c, 10c, 11c)
соединен с общим измельчительным ус-
тройством (22…25) для частиц с прилипши-
ми к ним частицами зерен и содержащих
сырой белок, причем выход (8b) последнего
просеивающего устройства (8) и выход (12a)
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последнего воздушного сепаратора (12)
через двухходовую клапанную коробку (26d)
посредством соединительных трубопрово-
дов (12d и, соответственно, 12c) соединены
со сборным резервуаром (50) для фракции,
содержащей белок, и со сборным резервуа-
ром (31) для фракции, содержащей сырую
клетчатку, а выход (24а) измельчительного
устройства (22…25) соединен со входом
первого просеивающего устройства (5)
посредством подающего устройства (3).

П. формулы: 23
Фиг.: 4

(11) 3222 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)

C12Q 1/68 (2006.01)
C07H 21/00 (2006.01)

(21) a 2006 0093
(22) 2006.03.22
(71)(73) INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD

(72) SOFRONI Dumitru, MD; GUŢU Lilian, MD;
TENNER Katja, DE; CERNÎI Anatolie, MD;
TODIRAŞ Mihail, MD; BADER Michael, DE

(54) Metodă de diagnostic al cancerului endome-
trial

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la on-
cologie şi poate fi utilizată pentru diagnosticul
neinvaziv precoce şi pentru confirmarea diag-
nosticului de cancer endometrial.
Esenţa invenţiei constă în determinarea con-
centraţiei de ARN mesager al triptofanhidro-
xilazei-1 în ţesuturile endometrial şi miome-
trial, şi în cazul când în ţesutul endometrial
concentraţia este de 2…100 ori mai mare, se
stabileşte diagnosticul de cancer endometrial.
Rezultatul invenţiei constă în posibilitatea
diagnosticării precoce diferenţiate a cancerului
endometrial pentru stabilirea metodei eficiente
de tratament pre- şi postoperator.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of endometrial cancer diagnosis
(57) The invention refers to medicine, in particular

to oncology and may be used for early non-
invasive diagnosis and for endometrial cancer
confirmation.
Summary of the invention consists in determin-
ing the tryptophanhydroxylase-1 messenger
RNA concentration in the endometrial and
myometrial tissues, and in the case when in
the endometrial tissue the concentration is
2…100 times greater, it is established the en-
dometrial cancer diagnosis.
The result of the invention consists in the pos-
sibility of early differential diagnosis of endome-
trial cancer for determining the pre- and post-
operative efficient method of treatment.

Claims: 1

*

*     *

(54) Метод диагностики рака эндометрия
(57) Изобретение относится к медицине, в част-

ности к онкологии и может быть использовано
для ранней неинвазивной диагностики и для
подтверждения диагноза рака эндометрия.
Сущность изобретения состоит в определе-
нии концентрации информационной РНК
триптофангидроксилазы-1 в тканях эндомет-
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рия и миометрия, и в случае, когда в ткани
эндометрия концентрация в 2…100 раз
больше, устанавливают диагноз рака эндо-
метрия.
Результат изобретения состоит в возмож-
ности ранней дифференциальной диаг-
ностики рака эндометрия для определения
до- и постоперационного эффективного
метода лечения.

П. формулы: 1

(11) 3223 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)
(21) a 2006 0079
(22) 2006.03.06
(71)(72)(73) COJOCARU Corneliu, MD; ŢÂBÂRNĂ

Gheorghe, MD; TIMIRGAZ Valeriu, MD
(54) Metodă chirurgicală de tratament al tumo-

rilor craniofaciale
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

oncologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că opţional
se ligaturează artera carotidă externă pe partea
afectată pentru prevenirea hemoragiei, se
efectuează prelucrarea câmpului operator, ce
include regiunea frontală, regiunea tempo-
roorbitală, regiunea laterală a feţei de partea
localizării tumorii, nasul, buza superioară,
mucoasa nazală şi bucală. Apoi se efectuează
o incizie de la buza superioară în sus pe baza
suprafeţei laterale a nasului până la unghiul
medial al ochiului şi, în funcţie de răspândirea
tumorii, se prelungeşte pe sprânceană sau pe
mijlocul frunţii pe regiunile frontală şi temporală.
Se pregăteşte un lambou cutanat deepider-
mizat, care include şi periostul detaşat din
regiunea supraorbitală sau din regiunile
frontală şi temporală. Conţinutul orbitei se
deplasează în jos şi lateral şi se descoperă
bolta orbitei, peretele lateral al osului etmoidal,
peretele anterior al sinusului maxilar până la
fasciculul vasculonervos infraorbital, apoi se
înlătură tumoarea prin rezecţia plăcii orbitale
cu celulele afectate ale osului etmoidal,
lamelele afectate ale peretelui cavităţii nazale
şi ale peretelui superior al orbitei în caz de
necesitate, apoi se efectuează o tamponadă
a cavităţii formate cu o meşă cu unguent, al
cărei capăt se scoate prin orificiul nazal. Se
suturează ermetic dura mater, se efectuează

plastia defectului bazei craniului prin suturarea
lamboului pregătit de dura mater şi de peri-
ostul orbitei, după care pielea pe faţă se sutu-
rează cu suturi atraumatice, iar restul plăgii −
cu suturi cu fire separate.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Surgical method of craniofacial tumor treat-
ment

(57) The invention refers to medicine, in particular
to oncology.
Summary of the invention consists in that it is
optionally ligated the external carotid artery onto
the affected part for hemorrhage prevention, it
is treated the operative field, including the fron-
tal region of head, temporo-orbital region, late-
ral region of face on the tumor localization part,
the nose, the superior lip, the nasal and buc-
cal mucosa. Then it is made an incision from
the superior lip up the base of the lateral sur-
face of nose up to the medial angle of eye and,
depending on the tumor spread, it is prolonged
up the eyebrow or up the middle of the forehead
onto the frontal and temporal regions. It is pre-
pared a de-epidermized skin flap, which also
includes the detached periosteum from the
supraorbital region or from the frontal and tem-
poral regions. The orbital content is moved
downward and laterally and it is exposed the
apex of orbit, the lateral wall of the ethmoid
bone, the anterior wall of the maxillary sinus
up to the infraorbital neurovascular fascicle,
then it is removed the tumor by resecting the
orbital plate with the affected cells of the eth-
moid bone, the affected plates of the nasal
cavity and the superior wall of the orbit in case
of need, then it is made a tamponade of the
formed cavity with a gauze tampon with oint-
ment, the end of which is pulled out through
the nasal orifice. It is hermetically sutured the
dura mater, it is carried out plasty of the skull
base defect by suturing the prepared flap to the
dura mater and to the orbital periosteum, af-
terwards the skin on the face is sutured with
atraumatic sutures, and the rest of wound with
interrupted sutures.

Claims: 1

*

*     *
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(54) Хирургический метод лечения черепно-
лицевых опухолей

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к онкологии.
Сущность изобретения состоит в том, что
опционально лигируют сонную наружную
артерию на пораженной стороне для пре-
дотвращения кровотечения, выполняют об-
работку операционного поля, которое вклю-
чает лобную область, височно-глазничную
область, боковую область лица на стороне
локализации опухоли, нос, верхнюю губу,
слизистую оболочку носа и рта. Затем вы-
полняют разрез от верхней губы вверх по
основанию латеральной поверхности носа
до медиального угла глаза, продлевают по
брови или по средине лба на лобную и
височную области в зависимости от распро-
странения опухоли. Приготавливают де-
эпидермизированный кожный лоскут, кото-
рый включает и отделенную надкостницу из
надглазничной области или из лобной и
височной областей. Содержимое глазницы
перемещают вниз и латерально и обнажают
верхушку глазницы, латеральную стенку
решетчатой кости, переднюю стенку верхне-
челюстной пазухи до подглазничного сосу-
дисто-нервного пучка, затем удаляют опу-
холь путем резекции глазничной пластинки
c пораженными ячейками решетчатой
кости, пораженными пластинами носовой
полости и верхней стенки глазницы в случае
необходимости, затем делают тампонаду
образованной полости марлевым тампо-
ном с мазью, чей конец вынимают через но-
совое отверстие. Герметично ушивают твер-
дую мозговую оболочку, выполняют пластику
дефекта основания черепа сшиванием
подготовленного лоскута за твердую мозго-
вую оболочку и за надкостницу глазницы,
после чего кожу на лице ушивают атравма-
тическими швами, а остальную рану – узло-
выми швами.

П. формулы: 1

(11) 3224 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61C 5/04 (2006.01)

A61C 5/12 (2006.01)
(21) a 2005 0197
(22) 2005.07.07

(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) Matrice dentară
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la

stomatologia ortopedică şi terapeutică.
Matricea dentară este executată în formă de
inel cilindric dintr-o bandă metalică, capetele
căreia sunt situate prin suprapunere pe partea
ei vestibulară, şi conţine elemente de fixare în
formă de arc fixate cu o extremitate de inel dintr-o
parte sau din ambele părţi laterale, totodată
elementele de fixare sunt executate plate, con-
solidate în perechi şi amplasate cu părţile con-
cave unul opus altuia.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Dental matrix
(57) The invention refers to medicine, namely to the

operative and prosthetic dentistry.
The dental matrix is made in the form of cylin-
drical ring of metal band, the ends of which are
arranged in overlap onto the vestibular part
thereof, and contains arch-shaped fixing ele-
ments, having one end fixed to the ring on one
or on both lateral sides, at the same time the
fixing elements are made flat, fixed in pairs and
placed with the concave parts opposite to each
other.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Зубная матрица
(57) Изобретение относится к медицине, а имен-

но к ортопедической и терапевтической сто-
матологии.
Зубная матрица выполнена в форме цилинд-
рического кольца из металлической полос-
ки, концы которой расположены внахлёст
на её вестибулярной стороне, и содержит
фиксирующие элементы дугообразной
формы, прикреплённые одним концом к
кольцу с одной или обеих боковых сторон,
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причём фиксирующие элементы выполнены
плоскими, закреплены попарно и располо-
жены вогнутыми сторонами друг против друга.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 3225 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)
(21) a 2005 0335
(22) 2005.11.15
(71)(73) NICOLAU Gheorghe, MD
(72) NICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD;

GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; MARIŞ
Marius, RO

(54) Implant dentar elicoidal demontabil
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinii, şi

anume la stomatologia ortopedică, şi poate fi
utilizată pentru fixarea protezelor dentare
demontabile.
Implantul dentar elicoidal demontabil constă
din părţile amovibilă (1) şi intraosoasă (2),
unite între ele prin intermediul unui racord
filetat. Partea amovibilă (1) include un cap (3)
de formă sferică, un fus constituit din partea
superioară (4), executată sub formă de trunchi
de con, partea de mijloc (5) – sub formă de
hexaedru şi partea inferioară (6) – sub formă
de proeminenţă de sprijin inelară, pe axa
centrală a căreia este amplasat un ştift filetat
(7). Partea intraosoasă (2) este executată ca
un şurub autofiletabil cu trei caneluri longitu-
dinale (8) la capătul lui, amplasate echidistant
una de la alta şi cu un canal orb (9), dotat cu
filet pentru ştiftul (7) părţii amovibile (1), şi
având formă de hexaedru în regiunea fusului
(10) părţii intraosoase (2) şi formă cilindrică în
regiunea filetată (11) a ei. Totodată, fusul (10)
părţii intraosoase (2) este executat sub formă
de trunchi de con.

Revendicări: 1
Figuri: 6

*

*     *

(54) Removable screw dental implant
(57) The invention refers to the field of medicine,

namely to the prosthetic dentistry, and may be
used for fixation of removable dental prostheses.
The removable screw dental implant consists

of the removable (1) and intraosseous (2)
parts, joined between them by means of a
threaded connection. The removable part (1)
includes a head (3) of globular form, a neck,
consisting of an upper part (4), made in the form
of truncated cone, a middle part (5) - in the form
of hexahedron and a lower part (6) - in the form
of supporting collar, onto the central axis of
which there is placed a threaded pin (7). The
intraosseous part (2) is made in the form of a
self-tapping screw with three longitudinal
grooves (8) onto its end, placed equidistantly
from each other and with a blind channel (9),
equipped with thread for the pin (7) of the re-
movable part (1), and having the form of hexa-
hedron in the region of the neck (10) of the
intraosseous part (2) and the form of cylinder
in the threaded region (11) thereof. At the same
time, the neck (10) of the intraosseous part (2)
is made in the form of truncated cone.

Claims: 1
Fig.: 6

*

*     *

(54) Разъёмный винтовой зубной имплантат
(57) Изобретение относится к области медици-

ны, а именно к ортопедической стоматоло-
гии, и может быть использовано для фикса-
ции съемных зубных протезов.
Разъемный винтовой зубной имплантат
состоит из сменной (1) и внутрикостной (2)
частей, связанных между собой посред-
ством резьбового соединения. Сменная
часть (1) включает головку (3) шаровидной
формы, шейку, состоящую из верхней части
(4), выполненной в виде усечённого конуса,
средней части (5) – в виде шестигранника и
нижней части (6) – в виде кольцевого
опорного выступа, по центральной оси
которого расположен резьбовой штифт (7).
Внутрикостная часть (2) выполнена в виде
саморежущего винта с тремя продольными
канавками (8) на его конце, расположенны-
ми друг от друга на равноудалённом рас-
стоянии и с глухим каналом (9), снабжённым
резьбой для штифта (7) сменной части (1),
и имеющим форму шестигранника в области
шейки (10) внутрикостной части (2) и цилин-
дрическую в её резьбовой области (11). При
этом шейка (10) внутрикостной части (2)
выполнена в виде усечённого конуса.
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П. формулы: 1
Фиг.: 6

(11) 3226 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61D 19/02 (2006.01)

A61K 36/02 (2006.01)
(21) a 2006 0032
(22) 2005.12.30
(71)(73) INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ZOOTEH-

NIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD
(72) DARIE Grigorie, MD; RUDIC Valeriu, MD;

GRANACI Vera, MD; COPACINSCHII Doina, MD;
MARANDICI Elena, MD

(54) Procedeu de optimizare a spermatogenezei
taurilor-reproducători

(57) Invenţia se referă la medicina veterinară şi poa-
te fi utilizată pentru optimizarea spermatoge-
nezei la taurii-reproducători.
Procedeul solicitat de optimizare a spermato-
genezei la taurii-reproducători include admi-
nistrarea intramuscular a unui preparat medi-
camentos, conţinând extract din biomasa tul-
pinii cianobacteriei Spirulina platensis CNM-
CB-02 în soluţie fiziologică, cu concentraţia de
5 mg/ml, în doză de 0,1…0,4 ml/100 kg de
masă vie, timp de 10 zile.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for spermatogenesis optimization
to bulls-reproducers

(57) The invention refers to the veterinary medicine
and may be used for spermatogenesis opti-
mization to bulls-reproducers.
The claimed process for spermatogenesis op-
timization to bulls-reproducers includes the in-
tramuscular administration of a medicinal
preparation, containing extract from the bio-
mass of Spirulina platensis CNM-CB-02 cyano-
bacterium strain in physiological solution, with
the concentration of 5 mg/ml, in a dose of
0,1…0,4 ml/100 kg of live weight, during 10 days.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ оптимизации сперматогенеза у
быков-производителей

(57) Изобретение относится к ветеринарии и
может быть использовано для оптимизации
сперматогенеза у быков-производителей.
Заявленный способ оптимизации спермато-
генеза у быков-производителей включает
введение внутримышечно лечебного препа-
рата, содержащего экстракт из биомассы
штамма цианобактерии Spirulina platensis
CNM-CB-02 в физиологическом растворе, с
концентрацией 5 мг/мл, в дозе 0,1…0,4 мл/
100 кг живой массы, в течение 10 дней.

П. формулы: 1

(11) 3227 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61K 36/53 (2006.01)

A61K 36/484 (2006.01)
A61K 36/15 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/882 (2006.01)
A61K 36/38 (2006.01)
A61K 36/35 (2006.01)
A61K 36/534 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)

(21) a 2005 0350
(22) 2005.12.01
(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 cu proprietăţi curativo-profilactice.
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Esenţa invenţiei constă în aceea că compoziţia
fitoterapeutică include partea aeriană de
sovârf, coada-şoricelului, sunătoare, rădăcină
de lemn-dulce, muguri de pin, rizomi de
obligeană, flori de soc şi frunze de mentă, în
următorul raport al componentelor, % mas.:
partea aeriană de sovârf 5…7
partea aeriană de coada-şoricelului 16…18
partea aeriană de sunătoare 12…14
rădăcină de lemn-dulce 7…9
muguri de pin 6…8
rizomi de obligeană 19…21
flori de soc 13…15
frunze de mentă restul.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Phytotherapeutic composition
(57) The invention refers to the pharmacology and

food industry and may be used for preparing
teas with curative-and-prophylactic properties.
Summary of the invention consists in that the
phytotherapeutic composition includes the
aboveground part of common marjoram, mil-
foil, St. John’s wort, liquorice, pine buds, sweet
calamus rhizomes, elder flowers and brandy
mint leaves, in the following component ratio,
mass %:
aboveground part of common marjoram 5…7
aboveground part of milfoil 16…18
aboveground part of St. John’s wort 12…14
liquorice 7…9
pine buds 6…8
sweet calamus rhizomes 19…21
elder flowers 13…15
brandy mint leaves the rest.

Claims: 1

*

*     *

(54) Фитотерапевтическая композиция
(57) Изобретение относится к фармакологии и

пищевой промышленности и может быть
использовано для приготовления чая с
лечебно-профилактическими свойствами.
Сущность изобретения состоит в том, что
фитотерапевтическая композиция включает
надземную часть душицы обыкновенной,
тысячелистника обыкновенного, зверобоя
продырявленного, корень солодки голой,

сосновые почки, аирный корень, цветы
бузины и листья мяты перечной, при следую-
щем соотношении компонентов, масс %:
надземная часть душицы
обыкновенной 5…7
надземная часть тысячелистника
обыкновенного 16…18
надземная часть зверобоя
продырявленного 12…14
корень солодки голой 7…9
сосновые почки 6…8
аирный корень 19…21
цветы бузины 13…15
листья мяты перечной остальное.

П. формулы: 1

(11) 3228 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61K 36/87 (2006.01)

A61K 131/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C08H 5/00 (2006.01)
C08F 8/06 (2006.01)

(21) a 2006 0081
(22) 2006.03.07
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA  MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE
CHIMIE  AL  ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  A  REPUB-
LICII MOLDOVA, MD

(72) GONCIAR Veaceslav, MD; ZARICIUC Elena,
MD; BACINSCHI Nicolae, MD; LUPAŞCU Tu-
dor, MD; RUDIC Valeriu, MD; PLUGARU Ştefan,
MD; CERLAT Sergiu, MD

(74) VOZIANU Maria
(54) Remediu antibacterian
(57) Invenţia se referă la medicină şi medicina

veterinară, în particular la un remediu antibac-
terian.
În calitate de remediu antibacterian se propu-
ne utilizarea enotaninului hidrosolubil, obţinut
la oxidarea enotaninului cu peroxid de hidrogen.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Antibacterial agent
(57) The invention refers to medicine and veterinary

medicine, in particular to an antibacterial agent.
As antibacterial agent there is proposed use
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of water-soluble enotanine obtained by
enotanine oxidation with hydrogen peroxide.

Claims: 1

*

*     *

(54) Антибактериальное средство
(57) Изобретение относится к медицине и вете-

ринарии, в частности к антибактериальному
средству.
В качестве антибактериального средства
предложено использование водораствори-
мого энотанина, полученного при окислении
энотанина пероксидом водорода.

П. формулы: 1

(11) 3229 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61N 5/10 (2006.01)
(21) a 2006 0176
(22) 2006.06.30
(71)(72)(73) JOVMIR Vasile, MD; STANISLAV

Anastasia, MD; MORARU Lilia, MD
(54) Metodă de tratament preoperator al can-

cerului glandei mamare
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

oncologie şi chirurgia glandei mamare.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectu-
ează radioterapia pe două câmpuri, şi anume
un câmp include ganglionii limfatici supra-,
subclaviculari şi axilari, iar al doilea – glanda
mamară propriu-zisă, cu o doză de 3 Gy la o
şedinţă pe fiecare câmp, care se efectuează
timp de 10 zile, cu o întrerupere de 2 zile după
a 5-a şedinţă, doza sumară fiind de 30 Gy.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of mammary cancer preoperative
treatment

(57) The invention refers to medicine, in particular
to oncology and mammary surgery.
Summary of the invention consists in that it is
carried out the radiotherapy on two fields,
namely one field includes supra-, subclavicular
and axillary lymph nodes, and the second field
– the proper mamma, with a dose of 3 Gy to a
sitting onto each field, that is carried out dur-

ing 10 days, with a two-day interval after the 5-
th sitting, the cumulative dose being of 30 Gy.

Claims: 1

*

*     *

(54) Метод предоперационного лечения рака
молочной железы

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к онкологии и хирургии молочной железы.
Сущность изобретения состоит в том, что
выполняют лучевую терапию по двум полям,
а именно одно поле включает над-, подклю-
чичные и подмышечные лимфатические
узлы, а второе – непосредственно молочную
железу, с дозой 3 Gy на сеанс на каждое по-
ле, которую выполняют в течение 10 дней, с
2-х дневным перерывом после 5-го сеанса,
суммарная доза составляет 30 Gy.

П. формулы: 1

(11) 3230 (13) F1
(51) Int. Cl.: A63F 9/06 (2006.01)

A63F 9/08 (2006.01)
A63F 9/12 (2006.01)

(21) a 2005 0078
(22) 2005.03.16
(71)(72)(73) COJUŞNEAN Gheorghe, MD
(54) Şaradă
(57) Invenţia se referă la jocuri logice captivante.

Esenţa invenţiei constă în aceea că şarada
conţine, cel puţin, trei verigi inelare (1) şi un
mijloc pentru menţinerea lor (2). Noutatea
constă în aceea că mijlocul pentru menţinerea
(2) verigilor inelare este executat ca o buclă în
formă de U, ramurile căreia sunt paralele, iar
capetele lor sunt fixate în mâner (4). Mijlocul
pentru menţinerea verigilor (2) conţine adău-
gător o placă (3) plasată conex lui, în care este
executat un rând de găuri. În fiecare din găuri
este liber plasat susţinătorul (5) verigii inelare
(1) executat în formă de tijă, pe un capăt al
căreia este fixată o gămălie, iar pe celălalt
capăt – un inel (6). Totodată, verigile inelare (1)
sunt executate cu diametre diferite, crescătoare
proporţional în direcţia mânerului (4) astfel, că
diametrul intern al fiecărei verigi este mai mare
decât diametrul exterior al verigii precedente,
iar susţinătorii (5) verigilor inelare (1) sunt
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amplasaţi pe distanţe proporţional crescă-
toare în direcţia mânerului (4). Toate verigile
inelare (1) sunt cuprinse de un mijloc pentru
menţinerea lor (2), iar fiecare verigă inelară (1)
este trecută prin inelul susţinătorului său (5)
şi cuprinde susţinătorul (5) verigii inelare (1)
conexe, plasat în direcţia opusă mânerului (4).

Revendicări: 7
Figuri: 1

*

*     *

(54) Puzzle
(57) The invention relates to the logical entertain-

ing games.
Summary of the invention consists in that the
puzzle contains at least three annular links (1)
and a means for their retention (2). Novelty
consists in that the means for retention (2) of
the annular links is made in the form of U-
shaped loop, the branches of which are paral-
lel, and their ends are fixed into a handle (4).
The retention means (2) additionally contains
a plate (3) placed adjacent to it, wherein there
is made a row of holes. Into each of the holes
there is freely placed the holder of the annular
link (5), made in the form of a rod, onto one end
of which there is fixed a head and onto the other
one − a ring (6). At the same time, the annular
links (1) are made of different diameters, pro-
portionally increasing towards the handle (4)
so that the inside diameter of each link is
greater than the outside diameter of the previ-
ous link, and the holders of the annular links
are placed at distances proportionally increas-
ing towards the handle (4). All annular links (1)
embrace the means for their retention (2), and
each annular link is passed through the ring
of its holder (5) and embraces the holder (5) of
the adjacent annular link (1), placed in the di-
rection opposite to the handle (4).

Claims: 3
Fig.: 1

*

*     *

(54) Головоломка
(57) Изобретение относится к логическим зани-

мательным играм.
Сущность изобретения заключается в том,
что головоломка содержит, по меньшей

мере, три кольцевых звена (1) и средство
для их удерживания (2). Новизна состоит в
том, что средство для удерживания (2)
кольцевых звеньев выполнено в форме U-
образной петли, ветви которой параллель-
ны, а их концы закреплены в рукоятке (4).
Средство для удержания (2) дополнительно
содержит расположенную смежную с ним
планку (3), в которой выполнен ряд от-
верстий. В каждом из отверстий свободно
расположен держатель кольцевого звена
(5), выполненный в виде стержня, на одном
конце которого закреплена шляпка, а на
другом - кольцо (6). При этом кольцевые
звенья (1) выполнены разных диаметров,
пропорционально увеличивающх по направ-
лению к рукоятке (4) так, что внутренний
диаметр каждого звена больше наружного
диаметра предыдущего звена, а держатели
(5) кольцевых звеньев (1) расположены на
расстояниях, пропорционально увеличи-
вающихся по направлению к рукоятке (4).
Все  кольцевые звенья  (1) охватывают
средство для их удерживания (2), а каждое
кольцевое звено (1) продето в кольцо его
держателя (5) и охватывает держатель (5)
смежного кольцевого звена, расположен-
ного в направлении от рукоятки (4).

П. формулы: 7
Фиг.: 1

(11) 3231 (13) B1
(51) Int. Cl.: B02C 18/14 (2006.01)

B23K 9/04 (2006.01)
(21) a 2005 0085
(22) 2005.03.25
(71)(73) ÎNTREPRINDEREA DE STAT −  INSTITUTUL

DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI
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ELECTRIFICAREA AGRICULTURII “MECAG-
RO”, MD

(72) HĂBĂŞESCU Ion, MD; GOLOMOZ Anatolie,
MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; OLEXIUC
Anatolie, MD

(54) Cuţit pentru măcinare
(57) Invenţia se referă la industria morăritului, şi

anume la morile cu cuţite rotative pentru
măcinare, în special la cuţitele având o parte
executată din aliaj dur pentru majorarea
rezistenţei muchiilor tăietoare la uzură.
Cuţitul pentru măcinare este executat în formă
de placă dreptunghiulară, pe o margine a
căreia este executată o tăietură oblică cu
formarea muchiei tăietoare şi este depus un
strat de acoperire, compus din două straturi de
aliaj dur, între care este amplasat un strat din
material identic materialului de bază al
corpului cuţitului. Noutatea constă în aceea că
pe marginea opusă a cuţitului este executată
suplimentar a doua tăietură oblică, identică şi
paralelă primei, cu formarea muchiei tăietoa-
re. Ambele tăieturi oblice sunt executate de-a
lungul marginilor mari ale cuţitului, iar straturile
de acoperire sunt depuse pe ambele părţi ale
cuţitului, de-a lungul muchiilor tăietoare.
Pe ambele părţi ale cuţitului, de-a lungul
muchiilor tăietoare sunt executate decupaje
longitudinale, în fiecare fiind depus stratul de
acoperire.

Revendicări: 2
Figuri: 4

*

*     *

(54) Knife for milling
(57) The invention relates to the mill production,

namely to mills with rotating knives, in particu-
lar to knives for milling having a hard-alloy part
for increasing the wear-resistance of the cut-
ting edges.
The knife for milling is made in the form of rect-
angular plate, onto one of the margins of which
there is made a slant with formation of the cut-
ting edge and is applied a built-up layer, com-
posed of two layers of hard alloy, between
which there is placed a layer of material iden-
tical to the basic material of the knife’s body.
Novelty consists in that onto the opposite mar-
gin of the knife there is additionally made the
second slant, identical and parallel to the first
one, with formation of the cutting edge. Both

slants are made along the big margins of the
knife, and the built-up layers are deposited onto
both sides of the knife along the cutting edges.
On both sides of the knife along the cutting
edges there are made recesses, into each of
which being deposited the built-up layer.

Claims: 2
Fig.: 4

*

*     *

(54) Нож для измельчения
(57) Изобретение относится к мельничному

производству, а именно к мельницам с вра-
щающимися ножами, в частности, к ножам
для измельчения, имеющим твердо-сплав-
ную часть для повышения износостойкости
режущих кромок.
Нож для измельчения выполнен в виде пря-
моугольной пластины, на одном из краев
которой выполнен скос с образованием
режущей кромки и нанесен наплавляемый
слой, образованный двумя слоями из твер-
дого сплава, между которыми расположен
слой материала, идентичный основному
материалу тела ножа. Новизна состоит в
том, что на противоположном краю ножа
дополнительно выполнен второй скос,
идентичный и параллельный первому с
образованием режущей кромки. Оба скоса
выполнены вдоль больших краев ножа, а
наплавляемые слои нанесены на обеих
сторонах ножа вдоль режущих кромок.
На обеих сторонах ножа вдоль режущих
кромок выполнены продольные вырезы, в
каждый из которых нанесен наплавляемый
слой.

П. формулы: 2
Фиг.: 4

(11) 3232 (13) F1
(51) Int. Cl.: B09B 3/00 (2006.01)

C12F 3/00 (2006.01)
C01C 3/12 (2006.01)
C09C 1/26 (2006.01)

(21) a 2006 0118
(22) 2006.04.10
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD
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(54) Procedeu de denocivizare a albastrului de
Berlin din deşeurile formate ca rezultat al
demetalizării vinurilor cu hexacianoferat(II)
de potasiu

(57) Invenţia se referă la un procedeu de separare
a albastrului de Berlin din deşeurile formate
ca rezultat al demetalizării vinurilor cu hexa-
cianoferat(II) de potasiu şi poate fi utilizată în
industria vinicolă, la producerea sucurilor şi în
tehnologia de producere a acidului tartric.
Procedeul include diluarea deşeurilor cu apă
de 2…4 ori, introducerea clorurii de sodiu şi a
substanţei tensioactive în următorul raport al
componenţilor, în g/l:
clorură de sodiu 3,00…5,00
substanţă tensioactivă 0,01…0,05,
tratarea lor într-un electroflotator cu spumă cu
anod de grafit şi catod punctiform la densitatea
curentului catodic de 1…5 A/dm2, cu separarea
ulterioară a precipitatului din suspensia
apoasă ş i purificarea lui prin filtrarea ş i
recristalizarea albastrului de Berlin.
Totodată, în calitate de substanţă tensioactivă
poate fi utilizată sarea de sodiu a acizilor graşi
superiori, iar recristalizarea albastrului de Ber-
lin din precipitat se produce prin prelucrarea
cu hidroxid de sodiu până la transformarea lui
în formă solubilă în apă, filtrarea şi separarea
în soluţie acidă de sulfat de fier(III).
Rezultatul constă în majorarea eficacităţii
extragerii cianidelor din deşeuri, precum şi în
micşorarea volumului de muncă.

Revendicări: 3

*

*     *

(54) Process for Berlin blue release from waste
formed as a result of wine stock demetal-
lization with potassium ferrocyanide(II)

(57) The invention relates to a process for Berlin
blue release from waste formed as a result of
wine stock demetallization with potassium
ferrocyanide(II) and may be used in the wine
industry, in the production of juices and in the
tartaric acid production technology.
The process includes the 2…4 time dilution of
waste with water, introduction of the sodium
chloride and the surface-active agent in the
following component ratio, in g/l:
sodium chloride 3,00…5,00
surface-active agent 0,01…0,05,
treatment thereof into an electroflotation device

with graphite anode and point cathode with the
cathode current density of 1…5 A/dm2, with
subsequent separation of the precipitate from
the aqueous suspension and its purification
by filtration and recrystallization of the Berlin
blue.
At the same time, as surface-active agent is
used the sodic salt of the higher fatty acids, and
the recrystallization of the Berlin blue from the
precipitate is carried out by treatment of so-
dium hydroxide up to its change-over into wa-
ter-soluble state, filtration and separation in
acid solution of the ferric sulphate(III).
The result consists in increasing the efficiency
of cyanide extraction from waste, as well as in
reducing the labor intensiveness of the pro-
cess.

Claims: 3

*

*     *

(54) Способ выделения Берлинской лазури из
отходов, образующихся в результате деме-
таллизации виноматериалов гексациано-
ферратом(II) калия

(57) Изобретение относится к способу выделе-
ния Берлинской лазури из отходов, образую-
щихся в результате деметаллизации вино-
материалов гексацианоферратом(II) калия и
может быть использовано в винодельческой
промышленности, при производстве соков и
в технологии производства винной кислоты.
Способ включает разбавление отходов
водой в 2…4 раза, введение хлорида натрия
и поверхностно-активного вещества при
следующем соотношении компонентов, в г/л:
хлорид натрия  3,00…5,00
поверхностно-активное вещество     0,01…0,05,
обработку их в пенном электрофлотаторе с
графитовым анодом и точечным катодом с
плотностью катодного тока 1…5 А/дм2, с по-
следующим выделением осадка из водной
суспензии и его очисткой путем фильтрации
и перекристаллизации Берлинской лазури.
Причем, в качестве поверхностно-активного
вещества используют натриевую соль выс-
ших жирных кислот, а перекристаллизацию
Берлинской лазури из осадка осуществляют
путем обработки гидроксидом натрия до
перевода ее в водорастворимое состояние,
фильтрации и выделения в кислотном
растворе сульфата железа(III).
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Pезультат состоит в повышении эффектив-
ности выделения цианидов из осадков и
снижении трудоемкости процесса.

П. формулы: 3

(11) 3233 (13) F1
(51) Int. Cl.: C02F 1/20 (2006.01)

C02F 1/46 (2006.01)
C02F 1/74 (2006.01)
C02F 1/78 (2006.01)

(21) a 2005 0324
(22) 2005.10.31
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD
(54) Procedeu de epurare a apelor subterane de

hidrogen sulfurat şi instalaţie pentru realiza-
rea acestuia

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi o instalaţie
de epurare a apei, în particular a apelor
subterane de hidrogen sulfurat, compuşi
organici cu sulf, bacterii sulfuroase şi poate fi
aplicată la întreprinderile industriale sau
staţiile de epurare a apei.
Procedeul de epurare a apelor subterane de
hidrogen sulfurat include pulverizarea apei şi
oxidarea hidrogenului sulfurat în contracurent
de aer barbotat. Totodată, se foloseşte aer
ionizat, saturat cu ozon, obţinut prin acţiunea
asupra curentului de aer a descărcărilor
electrice, generate de multiple scurtcircuite
între nişte particule metalice din material mag-
netic moale într-un câmp electric continuu la o
densitate catodică  de 1,0…1,5 A/dm2 ş i
tensiune de 40,0…60,0 V şi acţiunea conco-
mitentă a unui câmp electromagnetic rotitor la
o variaţie a inducţiei magnetice în limitele
0,05…0,10 T, cu un consum de aer ionizat de
2…3 m3 la 1000 mg de hidrogen sulfurat.
Instalaţia pentru epurarea apelor subterane de
hidrogen sulfurat constă din reactor (1) de tip
coloană cu duză (4), sistem de pulverizare (2),
barbotor (5), racord de debitare a aerului (10)
cu ventilator (11), racord de debitare (3) şi de
evacuare (7) a apei. Racordul de debitare a
aerului (10) este dotat cu un ionizator de aer
ce constă dintr-o porţiune evazată (12) a
racordului (10), în partea inferioară a căreia
este amplasată o plasă limitatoare (13), un
catod cilindric (14) şi un anod-bară (15),
amplasaţi coaxial şi conectaţi la o sursă de

curent continuu (16), spaţiul interelectrodic
este umplut cu particule metalice (17) din
material magnetic moale, iar de partea exteri-
oară a ionizatorului este instalat un generator
al câmpului electromagnetic rotitor (18), conec-
tat la o sursă de curent electric alternativ reglabil
(19), totodată racordul de evacuare a apei (7)
conţine un sifon (6) pentru reglarea nivelului.

Revendicări: 3
Figuri: 1

*

*     *

(54) Process for underground water purification
from sulphureted hydrogen and device for
realization thereof

(57) The invention relates to a process and a plant
for water purification, in particular underground
waters, from sulphureted hydrogen, organo-
sulphuric compounds, sulphurous bacteria
and may be applied at industrial enterprises
or water-treatment plants.
The process for underground water purification
from sulphureted hydrogen includes pulveriza-
tion of water and oxidation of sulphureted hy-
drogen in counterflow of bubbled air. At the
same time, it is used ionized air, saturated with
ozone obtained by means of action upon the
air flow of the electric discharges generated by
multiple short circuits between metal particles
of soft magnetic material in a constant electric
field at a cathodic density of 1,0…1,5 A/dm2 and
a tension of 40,0…60,0 V and simultaneous
action of a rotary electromagnetic field at a
magnetic induction variation in the range of
0,05…0,10 T, with a consumption of ionized air
of 2…3 m3 per 1000 mg of sulphureted hydro-
gen.
The plant for underground water purification
from sulphureted hydrogen consists of a reac-
tor column (1) with nozzle (4), a pulverization
system (2), a bubbler (5), an air inlet pipe (10)
with fan (11), a water inlet (3) and outlet (7)
branch pipe. The air inlet pipe (10) is provided
with an air ionizer consisting of a broadened
part (12) of the pipe (10), in the lower part of
which there is installed a restricting net (13), a
cylindrical cathode (14) and a rod anode (15),
placed coaxially and connected to a constant-
current source (16), the interelectrode space
is filled with metal particles (17) of soft mag-
netic material, and on the outside of the ion-
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izer there is installed a generator of the rotary
electromagnetic field (18), connected to an
adjustable alternating electric current source
(19), at the same time the water outlet branch
pipe (7) contains a level control siphon (6).

Claims: 3
Fig.: 1

*

*     *

(54) Способ очистки подземных вод от серо-
водорода и устройство для его осущест-
вления

(57) Изобретение относится к способу и установ-
ке для очистки воды, в частности подземных
вод, от сероводорода, серoорганических
соединений, серобактерий и может быть
применено на промышленных предприя-
тиях или на водоочистных станциях.
Способ очистки подземных вод от сероводо-
рода включает распыление воды и окисле-
ние сероводорода в противотоке барботи-
руемого воздуха. При этом, используют иони-
зированный воздух, насыщенный озоном,
полученый путём воздействия на воздушный
поток электрических разрядов, генерируе-
мых многократными замыканиями между
металлическими частицами из магнитомяг-
кого материала в постоянном электричес-
ком поле при катодной плотности 1,0…1,5
A/дм2 и напряжении 40,0…60,0 V и одно-
временном воздействии вращательного
электромагнитного поля при вариации
магнитной индукции в пределах 0,05…0,10
Т, с расходом воздуха 2…3 м3 на 1000 мг
сероводорода.
Установка для очистки подземных вод от
сероводорода состоит из колоночного реак-
тора (1) с насадкой (4), системы распыления
(2), барботёра (5), патрубка подачи воздуха
(10) с вентилятором (11), патрубка подачи (3)
и отвода (7) воды. Патрубок подачи воздуха
(10) снабжён ионизатором воздуха, состоя-
щим из расширенной части (12) патрубка
(10), в нижней части которой установлена
ограничительная сетка (13), цилиндричес-
кий катод (14), стержневой анод (15), распо-
ложенный коаксиально и подключённые к
источнику постоянного тока (16), межэлек-
тродное пространство заполнено металли-
ческими частицами (17) из магнитомягкого
материала, а с наружной стороны иониза-

тора установлен генератор вращательного
электромагнитного поля (18), подключён-
ный к источнику регулируемого перемен-
ного электрического тока (19), при этом
патрубок отвода воды (7) содержит сифон (6)
для регулирования уровня.

П. формулы: 3
Фиг.: 1

(11) 3234 (13) F1
(51) Int. Cl.: C02F 1/22 (2006.01)

C02F 9/00 (2006.01)
A23L 2/38 (2006.01)

(21) a 2006 0185
(22) 2006.07.13
(71)(72)(73) BUZĂ Serghei, MD
(54) Procedeu de ameliorare a calităţii apei pota-

bile
(57) Invenţia se referă la un procedeu de ameliorare

a calităţii apei potabile prin îngheţarea apei din
conductă sau a apei naturale şi poate fi utilizată
pentru obţinerea apei provenite prin dezgheţ în
condiţii de casă şi industriale.
Procedeul include eliminarea impurităţilor
mecanice insolubile din apă, filtrarea ei, dezin-
fectarea şi îngheţarea, totodată dezinfectarea
apei se efectuează prin încălzire până la
94…96°C, iar îngheţarea se efectuează prin
răcirea rapidă până la formarea pe suprafaţa
răcită a unui strat de gheaţă cu grosimea de
2…10 mm, după care se separă apa care nu
a îngheţat şi se toarnă în butelii din polietilenă,
care se ermetizează şi se întorc cu gâtul în jos,
se îngheaţă apa în volum de 75…80% de la
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volumul buteliei, se varsă apa care nu a
îngheţat, din nou se întorc buteliile cu gâtul în
sus, se ermetizează şi se păstrează la tempe-
ratura de - 2…- 1°C.
Rezultatul este sporirea nivelului de epurare a
apei potabile şi mărirea termenului de păstrare
a proprietăţilor ei curative.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Process for improving the potable water qual-
ity

(57) The invention relates to a process for improv-
ing the potable water quality by freezing the tap
and natural water and may be used for obtain-
ing melt water in industrial and household
conditions.
The process includes removal of insoluble
mechanical impurities from the water, filtration
thereof, disinfection and freezing, at the same
time disinfection of the water is carried out by
heating up to 94…96°C, and freezing is carried
out by rapid cooling up to the formation onto
the cooled surface of a layer of ice with the
thickness of 2…10 mm, then the non-freezed
water is separated and poured into polyethyl-
ene bottles, which are hermetically sealed and
upturned with the neck down, the water is
freezed in the volume of 75…80% from the
bottle’s volume, it is poured out the non-freezed
water, the bottles are turned over once again,
they are hermetically sealed and stored at the
temperature of -2…-1°C.
The result consists in raising the potable wa-
ter purification degree and in increasing the
shelf life of its curative properties.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Способ улучшения качества питьевой
воды

(57) Изобретение относится к способу улучше-
ния качества питьевой воды путем замора-
живания водопроводной или природной
воды и может быть использовано для полу-
чения талой воды в быту и на производстве.
Cпособ включает удаление нерастворимых

механических примесей из воды, ее фильтра-
цию, обеззараживание и замораживание, при
этом обеззараживание воды производят
нагреванием до 94…96оС, а замораживание
осуществляют путем быстрого охлаждения до
образования на охлаждающей поверхности
слоя льда толщиной 2…10 мм, после чего
незамерзшую воду отделяют и разливают в
полиэтиленовые бутылки, которые гермети-
зируют и переворачивают горлышком вниз,
замораживают воду в объеме 75…80% от
объема бутылки, сливают незамерзшую воду,
вновь переворачивают бутылки горлышком
вверх, герметизируют и хранят при темпе-
ратуре -2 … -1°С.
Результатом является повышение cтепени
очистки питьевой воды и увеличение срока
сохранения ее целебных свойств.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 3235 (13) F1
(51) Int. Cl.: C02F 1/48 (2006.01)

C02F 5/02 (2006.01)
(21) a 2006 0110
(22) 2006.04.03
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD;

ŞIBAIEV Alexandr, MD
(54) Dispozitiv electromagnetic pentru deduriza-

rea apei
(57) Invenţia se referă la un dispozitiv electromag-

netic de dedurizare a apei şi poate fi utilizată în
diverse sisteme industriale şi de uz casnic de
încălzire a apei.
Dispozitivul constă dintr-un transformator de
putere (1), conectat la un redresor (2), ieşirea
pozitivă a căruia este conectată la un stabilizator
de curent reglabil (3), un comutator de polari-
tate (4), care conţine patru chei electronice (5),
(6), (7), (8), conectate conform schemei în
punte, unde ieşirile primei şi a celei de-a doua
chei, precum şi celei de-a treia şi a patra sunt
conectate între ele în pereche, pe o diagonală
a punţii este conectată o încărcătură (9) în
formă de bobină pe conducta de alimentare cu
apă, iar a doua diagonală  a punţ i i este
conectată la ieşirea negativă a redresorului (2)
prin intermediul unui traductor de curent (14),
totodată intrările primei şi celei de-a patra chei,
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precum şi celei de-a doua şi a treia sunt
conectate la ieşirile unui generator de impul-
suri (10), care conţine o cascadă de formare
(11), conectată cu un generator de comandă
(12), conectat cu un traductor de frecvenţă (13).
Pe lângă aceasta, traductorul de curent (14)
este conectat în circuitul de măsurare şi
conţine un sistem de control al semnalului (15),
care constă dintr-un oscilograf (16) şi un indi-
cator luminescent cu prag (17).
Rezultatul invenţiei constă în dedurizarea apei
pe contul asigurării transformării cristalelor de
săruri cu structură calcinată într-o structură
aragonit, care se cristalizează în volumul apei
de tratat şi poate fi înlăturată.

Revendicări: 2
Figuri: 1

*

*     *

(54) Electromagnetic water softening device
(57) The invention relates to an electromagnetic

water softening device and may be used in
different industrial and household water heat-
ing systems.
The device consists of a power transformer
(1) connected to a rectifier (2), the positive
output of which is connected to an adjustable
current stabilizer (3), a polarity circuit (4), com-
prising four electronic switches (5), (6), (7), (8),
connected according to the bridge circuit,
where the outputs of the first and the second
switch, as well as of the third and the fourth
one are connected between them in pairs,
across a diagonal of the bridge there is con-
nected a charge (9) in the form of a coil onto
the water supply pipe-line, and another di-
agonal of the bridge is connected to the nega-
tive output of the rectifier (2) by means of a
current sensor (14), at the same time the in-
puts of the first and the fourth switch, as well
as of the second and the third one are con-
nected to the outputs of a pulse generator
(10), comprising a forming cascade (11), con-
nected to a driving generator (12), connected
to a frequency transducer (13).
Moreover, the current sensor (14) is connected
into the metering circuit and comprises a sig-
nal control system (15), consisting of an oscil-
lograph (16) and a threshold luminescent in-
dicator (17).

The result of the invention consists in the wa-
ter softening at the expense of providing the
transformation of salt crystals with calcined
structure into an aragonitic structure, which is
crystallized in the volume of the treated water
and may be removed.

Claims: 2
Fig.: 1

*

*     *

(54) Электромагнитное устройство для умягче-
ния воды

(57) Изобретение относится к электромагнитно-
му устройству для умягчения воды, и может
быть применено в различных промышлен-
ных и бытовых водонагревательных систе-
мах.
Устройство состоит из силового трансформа-
тора (1), соединенного с выпрямителем (2),
положительный выход которого соединен с
регулируемым стабилизатором тока (3),
коммутатора полярности (4), содержащего
четыре электронных ключа (5), (6), (7), (8),
включенных по мостовой схеме, где выходы
первого и второго ключа, а также третьего и
четвертого соединены между собой попар-
но, в одну диагональ моста включена нагруз-
ка (9) в виде катушки на трубопроводе подачи
воды, а другая диагональ моста подключена
к отрицательному выходу выпрямителя (2)
через датчик тока (14), при этом входы пер-
вого и четвертого ключей, а также второго и
третьего – соединены с выходами генера-
тора импульсов (10), содержащего форми-
рующий каскад (11), соединенный с задаю-
щим генератором (12), подключенным к
датчику частоты (13).
Кроме того, датчик тока (14) включен в изме-
рительную цепь и содержит систему контро-
ля сигнала (15), состоящую из осциллографа
(16) и порогового светового индикатора (17).
Результат изобретения  заключается  в
умягчении воды за счет обеспечения пре-
образования кристаллов солей с кальцит-
ной структурой в арагонитную структуру,
которая кристаллизируется в объеме обра-
батываемой воды и может быть удалена.

П. формулы: 2
Фиг.: 1
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(11) 3235 (13) F1

(11) 3236 (13) F1
(51) Int. C.: C09K 11/08 (2006.01)

C08L 25/06 (2006.01)
C07D 231/06 (2006.01)
B29C 31/08 (2006.01)
B29L 31/10 (2006.01)

(21) a 2006 0009
(22) 2005.12.28
(71)(72)(73) GUŢUL Tatiana, MD
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) Compoziţie polimerică luminescentă
(57) Invenţia se referă la compoziţiile polimerice

luminescente utilizate pentru fabricarea
plăcilor de mozaic ce posedă efect fluorescent.
Esenţa invenţiei constă în aceea că compoziţia
polimerică luminescentă conţine polistiren,
dioctilftalat, stearat de calciu, material lumines-
cent din grupa ce include ZnS⋅Cu, ZnS⋅Cu⋅Co,
SrS⋅Bi⋅Cu şi 1,3,5-trifenilpirazolină, compo-
nentele fiind luate în următorul raport, % de
masă:
dioctilftalat 2,0…5,0
stearat de calciu 1,0…2,0
1,3,5-trifenilpirazolină 0,1…4,0
material luminescent 0,05…5,00
polistiren restul.
Rezultatul constă în obţinerea plăcilor de
mozaic cu rezistenţă sporită şi efect fluorescent
de durată lungă.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Luminescent polymeric composition
(57) The invention relates to the luminescent poly-

meric compositions used for manufacturing
tesserae possessing fluorescent effect.
Summary of the invention consists in that the
luminescent polymeric composition contains

polystyrene, dioctyl phthalate, calcium stearate,
luminescent material from the group including
ZnS·Cu, ZnS·Cu·Co, SrS·Bi·Cu and 1,3,5-
triphenylpyrazoline, the components being
taken in the following ratio, mass %:
dioctyl phthalate 2,0…5,0
calcium stearate 1,0…2,0
1,3,5-triphenylpyrazoline 0,1…4,0
luminescent material 0,05…5,00
polystyrene the rest.
The result consists in obtaining tesserae with in-
creased strength and long-term fluorescent effect.

Claims: 1

*

*     *

(54) Полимерная люминесцентная композиция
(57) Изобретение относится к люминесцентным

полимерным композициям, используемым
в производстве мозаичных плиток, обладаю-
щих флуоресцирующим эффектом.
Сущность изобретения заключается в том,
что люминесцентная полимерная компози-
ция содержит полистирол, диоктилфталат,
стеарат кальция, люминесцентный матери-
ал  из группы включающей ZnS⋅Cu,
ZnS⋅Cu⋅Co, SrS⋅Bi⋅Cu и 1,3,5-трифенил-
пиразолин, при следующем соотношении
компонентов, масс. %:
диоктилфталат 2,0…5,0
стеарат кальция 1,0…2,0
1,3,5-трифенилпиразолин 0,1…4,0
люминесцентный материал 0,05…5,00
полистирол остальное.
Результат состоит в получении мозаичных
плиток повышенной прочности и длитель-
ным флуоресцирующим эффектом.

П. формулы: 1

(11) 3237 (13) F1
(51) Int. Cl.: E04B 2/84 (2006.01)
(21) a 2005 0355
(22) 2005.12.02
(71)(72)(73) DAMIAN Alexandru, MD
(54) Procedeu de clădire a pereţilor unui edificiu
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiilor, şi

anume la procedeele de executare a pereţilor
exteriori ai edificiilor din beton monolit, folosind
cofrajul combinat.
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Procedeul de clădire a pereţilor unui edificiu
include instalarea unor panouri de cofraj
nedemontabile exterioare (3) şi interioare (4),
cu posibilitatea montării lor în rânduri supra-
puse, instalarea în suprafaţa dintre panouri a
cutiilor (7) ş i ţevilor (8) pentru montarea
sistemelor interioare de utilaj ingineresc şi
turnarea betonului în suprafaţa dintre panouri.
În calitate de panouri de cofraj exterioare (3) şi
interioare (4) se folosesc panouri de beton uşor
şi impermeabil, iar panourile interioare (4) au
utilajul ingineresc (5) montat în ele.
Panouri le de cofraj exterioare (3) pot fi
demontabile.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Process for structure wall erection
(57) The invention relates to the field of civil engi-

neering, namely to processes for erection of
structure exterior walls of monolithic concrete,
using the combined forms.
The process for structure wall erection in-
cludes installation of exterior (3) and interior (4)
permanent form panels, with the possibility of
tiered installation, installation into the space
between the panels of boxes (7) and pipes (8)
for mounting of interior engineering equipment
systems and concrete grouting into the space
between the panels. As exterior (3) and inte-
rior (4) form panels are used panels of light-
weight humidity-resistant concrete, and into the
interior (4) panels there is mounted the engi-
neering equipment (5).
The exterior (3) form panels may be demount-
able.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Способ возведения стен сооружений
(57) Изобретение относится к области строитель-

ства, а именно к способам возведения наруж-
ных стен сооружений из монолитного бетона с
использованием комбинированной опалубки.
Способ возведения стен сооружений вклю-
чает установку наружных (3) и внутренних (4)
несъемных опалубочных щитов с возмож-

ностью поярусной установки, установку в
межопалубочном пространстве короба (7) и
труб (8) для прокладки внутренних систем
инженерного оборудования и заливку бетона
в межопалубочном пространстве. В качестве
наружных (3) и внутренних (4) опалубочных
щитов используют щиты из лёгкого влаго-
стойкого бетона, а во внутренние (4) щиты
вмонтировано инженерное оборудование (5).
Наружные (3) опалубочные щиты могут быть
съёмными.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 3238 (13) B2
(51) Int. Cl.: F01B 1/08 (2006.01)
(21) a 2004 0043
(22) 2004.02.20
(71)(72)(73) NICHIŞOV Artur, MD
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) Maşină cu piston
(57) Invenţia se referă la maşinile de refulare volu-

metrică a gazului sau a lichidului, care conţin
mecanism de transformare a mişcării alterna-
tive a pistoanelor fără bielă în mişcare de
rotaţie a arborelui de lucru sau invers.
Maşina cu piston conţine un corp (1), doi cilindri
(22) şi (23) amplasaţi opus unul faţă de altul,
pistoane (20) şi (21) legate printr-o tijă comună
(19), ş i un mecanism de transformare a
mişcării alternative a pistoanelor în mişcare de
rotaţie a arborelui sau invers, care include
două perechi de roţi dinţate, arborele cu mani-
velă (12) cu bolţul (17) legat articulat cu tija
comună (19). Mecanismul de transformare a
mişcării mai include adăugător doi semiarbori
(6) şi (7) amplasaţi în suporturile corpului (1),
simetric în raport cu tija comună (19) şi legaţi
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între ei prin arborele cu manivelă (12). Perechi-
le de roţi dinţate sunt amplasate simetric în
raport cu tija comună (19). Una din roţile dinţate
ale fiecărei perechi este planetară (13), montată
rigid pe arborele cu manivelă (12) şi amplasată
în cavitatea executată în semiarbore (6), se află
în angrenaj cu altă roată dinţată – solară (15),
instalată rigid în corpul (1).

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Piston-type machine
(57) The invention relates to machines for gas or

liquid displacement, containing a mechanism
without connecting rod for transformation of
piston reciprocating motion into work shaft ro-
tary motion or vice versa.
The piston-type machine contains a body (1),
two oppositely placed cylinders (22) and (23),
pistons (20) and (21), coupled by a common
rod (19), and a mechanism for transformation
of piston reciprocating motion into work shaft
rotary motion and vice versa, including two
pairs of gear-wheels, a crankshaft (12) with pin
(17), articulately joined with the common rod
(19). The mechanism for motion transforma-
tion additionally includes two half-shafts (6) and
(7) placed into the supports of the body (1) sym-
metrically about the common rod (19) and
joined between them by the crankshaft (12).
The pairs of gear-wheels are symmetrically
placed about the common rod (19). One of the
gear-wheel of each pair is planetary (13), rig-
idly mounted onto the crankshaft (12) and
placed into the groove made into the half-shaft
(6), is in engagement with the other gear-wheel
– sun (15), rigidly installed into the body (1).

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Поршневая машина
(57) Изобретение относится к машинам объем-

ного вытеснения газа или жидкости, содер-
жащим бесшатунный механизм преобразо-
вания возвратно-поступательного движе-
ния поршней во вращательное движение
рабочего вала или наоборот.

Поршневая машина содержит корпус (1),
два противоположно расположенных ци-
линдра (22) и (23), связанные общим што-
ком (19) поршни (20) и (21), и механизм пре-
образования возвратно-поступательного
движения поршней во вращательное дви-
жение вала или наоборот, включающий две
пары зубчатых колес, кривошипный вал (12)
с пальцем (17), шарнирно связанным с
общим штоком (19). Механизм преобразо-
вания движения дополнительно включает
два установленных в опорах корпуса (1) полу-
вала (6) и (7), которые симметрично располо-
жены относительно общего штока (19) и свя-
заны между собой кривошипным валом (12).
Пары зубчатых колёс расположены симме-
трично относительно общего штока (19).
Одно из зубчатых колёс каждой пары – пла-
нетарное (13), жёстко смонтированное на
кривошипном валу (12) и размещённое в
выемке, выполненной в полувале (6), нахо-
дится в зацеплении с другим зубчатым
колесом – солнечным (15), которое жёстко
установлено в корпусе (1).

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 3239 (13) F1
(51) Int. Cl.: G01R 15/04 (2006.01)
(21) a 2005 0120
(22) 2005.04.25
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(71)(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE
CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE “ELIRI”, MD

(72) COLPACOVICI Iulian, MD; DANILIUC Ion, MD;
CLEIMENOV Vladimir, MD

(54) Divizor de tensiune
(57) Invenţia se referă la domeniul măsurărilor

electrice şi este destinată pentru transforma-
rea pe scară largă a tensiunii în circuitele de
înaltă tensiune de curent continuu, alternativ şi
de impulsuri, poate fi utilizată pentru verificarea
convertoarelor (divizoarelor) inductive şi ca-
pacitive la curent alternativ, precum şi pentru
extinderea gamei de măsurare a aparatajului
de măsurare etc.
Divizorul de tensiune include un circuit alcătuit
din secţii rezistive conectate în serie, prima
bornă de ieşire a căruia reprezintă intrarea
divizorului de tensiune, iar borna a doua de
ieşire este conectată la bara comună, între
intrarea divizorului ş i bara comună este
conectat un ecran coaxial. Noutatea constă în
aceea că secţiile rezistive ale braţelor divizo-
rului sunt executate din cablu coaxial, conduc-
torul central şi învelişul căruia sunt executate
din material cu rezistenţă electrică mare.
Conductorul central formează partea rezistivă
de măsurare a divizorului de tensiune, iar
ecranul coaxial, executat în formă de înveliş al
cablului coaxial, formează partea ecranizatoare
liniară a divizorului de tensiune. Părţile de
măsurare şi de ecranare ale divizorului de
tensiune sunt conectate în comun la circuitul
măsurat, formând circuite echipotenţ iale
liniare. Învelişul cablului coaxial poate fi
executat din material magnetic cu rezistenţă
electrică mare. Braţele divizorului sunt execu-
tate în formă de secţii, din înfăşurări strâns
bobinate ale cablului coaxial, totodată secţiile
învecinate ale braţelor divizorului au sensul
înfăşurării contrar. În calitate de cablu coaxial
este utilizat un microconductor coaxial.

Revendicări: 4
Figuri: 3

*

*     *

(54) Voltage divisor
(57) The invention relates to the field of electrical

measurements and is meant for voltage trans-
formation over a large range into the high-volt-
age circuits of direct, alternating and pulse
current, and may be used for verification of the

induction and capacitive alternating voltage
transformers (divisors), as well as for exten-
sion of limits of the measuring instruments, etc.
The voltage divisor contains a circuit, includ-
ing resistive sections, connected in series, the
first lead terminal of which represents the in-
put of the voltage divisor, and the second lead
terminal is connected to the common bus,
between the input of the divisor and the com-
mon bus there is connected a sleeve. Novelty
consists in that the resistive sections of the
divisor’s arms are made of coaxial cable, the
central conductor and the sheath of which are
made of high-resistance material. The central
conductor forms the measuring resistive part
of the voltage divisor, and the sleeve, made in
the form of sheath of the coaxial cable, forms
the linear shielding part of the voltage divisor.
The measuring and shielding parts of the volt-
age divisor are jointly connected to the mea-
sured circuit, forming linear equipotential cir-
cuits. The sheath of the coaxial cable may be
made of high-resistance magnetic material.
The divisor’s arms are made in the form of sec-
tions of close-coiled windings of the coaxial
cable, at the same time the adjacent sections
of the divisor’s arms have the opposite direc-
tion of winding. As coaxial cable is used a co-
axial microconductor.

Claims: 4
Fig.: 3

*

*     *

(54) Делитель напряжения
(57) Изобретение относится к области электри-

ческих измерений и предназначено для
преобразования напряжения в широком
диапазоне в высоковольтных цепях посто-
янного, переменного и импульсного тока, и
может использоваться для поверки индук-
тивных и ёмкостных преобразователей
(делителей) переменного напряжения, а
также для расширения пределов измери-
тельных приборов и т.д.
Делитель напряжения  содержит цепь,
включающую резистивные секции, соеди-
ненные последовательно, первый вывод
которой является входом делителя напря-
жения, а второй вывод подключен к общей
шине, между входом делителя и общей
шиной включен коаксиальный экран. Новиз-
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на состоит в том, что резистивные секции
плеч делителя выполнены из коаксиально-
го кабеля, центральный проводник и обо-
лочка которого выполнены из высокоомного
материала. Центральный проводник обра-
зует измерительную резистивную часть де-
лителя напряжения, а коаксиальный экран,
выполненный в виде оболочки коаксиаль-
ного кабеля, образует линейную экранирую-
щую часть делителя напряжения. Измери-
тельная и экранирующая части делителя
напряжения совместно подключены к
измеряемой цепи, образуя линейные
эквипотенциальные цепи. Оболочка ко-
аксиального кабеля может быть выполнена
из высокоомного магнитного материала.
Плечи делителя выполнены в виде секций
из плотно намотанных обмоток коаксиаль-
ного кабеля, при этом соседние секции плеч
делителя имеют встречное направление
намотки. В качестве коаксиального кабеля
использован коаксиальный микропровод.

П. формулы: 4
Фиг.: 3

(11) 3240 (13) B1
(51) Int. Cl.: H02K 23/00 (2006.01)
(21) a 2005 0079
(22) 2005.03.17
(71)(72)(73) CATLABUGA Eugen, MD
(54) Maşină electrică de curent continuu
(57) Invenţia se referă la maşinile electrice de

curent continuu cu comutatoare erconice şi
poate fi folosită acolo, unde apariţia arcului
electric şi scânteierea în timpul comutării sunt
inadmisibile, deoarece pot provoca perturbaţii
sau explozii, de exemplu la întreprinderile
unde în aer se conţin gaze inflamabile sau
vapori de substanţe inflamabile.
Maşina electrică de curent continuu conţine un
indus imobil cu înfăşurare, conectată la un
comutator erconic, ieşirile căruia sunt conec-
tate la două şine conductoare de curent (34 şi
35), şi un inductor mobil cu poli (37 şi 38) cu
magneţi permanenţi, pe arborele căruia este
fixat un magnet permanent de comandă (36).
Noutatea constă în aceea că înfăşurarea
indusului include secţii (1…8) legate în serie
şi care formează un contur închis cu noduri de
conexiune (9…16) ale începuturilor şi sfârşi-

turilor secţiilor (1…8). Fiecare nod de conexiu-
ne (9…16) este legat cu capetele de intrare ale
ercoanelor (17…32), capetele de ieşire ale
cărora sunt conectate la şinele conductoare de
curent (34 şi 35). Ercoanele fiecărui nod de
conexiune (9…16) sunt deplasate şi separate
unul faţă de altul prin ercoane, numărul cărora
este egal cu numărul de secţii ale înfăşurării
indusului. Magnetul permanent de comandă
(36) este deplasat cu un pas polar faţă de un
pol al inductorului, iar lăţimea lui este mai mare
decât lungimea arcului, care cuprinde două
ercoane, dar mai mică decât lungimea arcului,
care cuprinde trei ercoane la plasarea succe-
sivă a acestora pe coroana cilindrică (33) a
comutatorului.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Direct-current electric machine
(57) The invention relates to the direct-current elec-

tric machines with reed relay commutators and
may be used there, where appearance of the
electric arc and sparking during commutation
are inadmissible since they may challenge
disturbances or explosions, for example, at
those enterprises where in the air there are
contained inflammable gases or vapours of
inflammable substances.
The direct-current electric machine contains a
fixed armature with winding, connected to a
reed relay commutator, the outputs of which are
connected to two current-conducting buses
(34 and 35), and a rotating inductor with poles
(37 and 38) with permanent magnets, onto the
shaft of which there is fixed a control perma-
nent magnet (36). Novelty consists in that the
armature’s winding includes sections (1…8),
connected in series and forming a close cir-
cuit with connection nodal points (9…16) of the
starts and endings of the sections (1…8). Each
connecting nodal point (9…16) is coupled with
the input ends of the reed relays (17…32), the
output ends of which are connected to the cur-
rent-conducting buses (34 and 35). The reed
relays of each connecting nodal point (9…16)
are shifted and separated from each other by
reed relays, the number of which is equal to
the number of sections (1…8) of the armature’s
winding. The control permanent magnet (36)



45

MD - BOPI 1/2007INVENŢII

is shifted about one of the poles of the induc-
tor to one step, and its width is greater than the
length of the arc, that embraces two reed re-
lays, but smaller than the length of the arc, that
embraces three reed relays at their successive
placement in the circular row (33) of the com-
mutator.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Электрическая машина постоянного тока
(57) Изобретение относится к электрическим

машинам постоянного тока с герконовыми
коммутаторами и может быть использовано
там, где появление электрической дуги и
искрение во время коммутации являются
недопустимыми, так как они могут вызвать
помехи или взрывы, например, на тех
предприятиях, где в воздухе содержатся
воспламеняющие газы или пары воспла-
меняющих веществ.
Электрическая машина постоянного тока
содержит неподвижный якорь с обмоткой,
подключенной к герконовому коммутатору,
выходы которого подключены к двум токо-
проводящим шинам (34 и 35), и вращаю-
щийся индуктор с полюсами (37 и 38) с
постоянными магнитами, на валу которого
закреплен управляющий постоянный маг-
нит (36). Новизна состоит в том, что обмотка
якоря включает секции (1…8), связанные
последовательно и образующие замкнутый
контур с узлами соединений (9…16) начал

и концов секций (1…8). Каждый соедини-
тельный узел (9…16) связан с входными
концами  герконов (17…32), выходные
концы которых подключены к токопрово-
дящим шинам (34 и 35). Герконы каждого
соединительного узла (9…16) смещены и
отделены друг от друга герконами, число
которых равно числу секций (1...8) обмотки
якоря. Управляющий постоянный магнит
(36) смещен относительно одного из полю-
сов индуктора на один полюсный шаг, а его
ширина больше, чем длина дуги, которая
охватывает два геркона, но меньше, чем
длина дуги, охватывающая три геркона при
последовательном размещении их в коль-
цевом ряду (33) коммутатора.

П. формулы: 1
Фиг.: 1
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III

Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

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

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

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

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

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

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

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

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

sumption objects or the components thereof, if it is new and if it is susceptible of  industrial application.
In the 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.

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

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

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

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

В BOPI публикуются сведения о поданных заявках на регистрацию полезных моделей, о зарегистри-
рованных 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

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
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CODURILE  NORMALIZATE  ALE OMPI PENTRU  IDENTIFICAREA
TIPURILOR DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE  A  MODELULUI DE  UTILITATE

CONFORM  NORMEI  ST.16

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

WITH THE  STANDARD  ST.16

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

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.16 ВОИС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       – третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под ответственность
заявителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, следующей за публикацией доку-
мента с кодом W1, W2)
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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

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
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BB1K Cereri de înregistrare /
Applications for registration /
Заявки на регистрацию

Cererea 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.

The 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 pub-
lished 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.

Заявка 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) u 2006 0011 (13) U
(51) Int. Cl: G01P 15/00 (2006.01)

            G01P 15/04 (2006.01)
(22) 2006.06.21
(71)(72) MOSCOVOI Alexandr, MD
(54) Contor de frânări extremale
(57) Modelul de utilitate se referă la domeniul

controlului parametrilor circulaţiei, şi anume la
înregistrarea şi calcularea frânărilor extremale
ale mijlocului de transport, la supravegherea
operativă şi continuă a modului de conducere
al conducătorului auto, pentru corectarea lui
ulterioară, la necesitate.
Contorul de frânări extremale constă dintr-un
accelerometru (1) şi un integrator (2).
Rezultatul constă în sporirea autodisciplinei
conducătorilor auto ş i , în consecinţă, a
siguranţei circulaţiei rutiere în ansamblu.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Emergency breaking contour
(57) The utility model relates to the field of the mo-

tion rate control, namely to the registration and
calculation of emergency breaking of the trans-
portation facility, to the on-line and continuous
tracing of the driver’s driving manner for its sub-
sequent correction, as needed.

The emergency breaking contour consists of
an accelerometer (1) and an integrator (2).
The result consists in increasing the driver’s
self-discipline and, consequently, the road
safety on the whole.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Счетчик экстренных торможений
(57) Полезная модель относится к области кон-

троля параметра движения, а именно к
регистрации и подсчету экстренных тормо-
жений транспортного средства, к опера-
тивному и непрерывному отслеживанию
стиля вождения водителя для его после-
дующей, при необходимости, коррекции.
Счетчик экстренных торможений состоит из
акселерометра (1) и интегратора (2).
Результат cостоит в повышении самодисци-
плины водителя и как следствие, безопас-
ности дорожного движения в целом.

П. формулы: 1
Fig.: 1
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FF4K Modele de utilitate înregistrate /
Registered utility models /

Зарегистрированные полезные модели

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

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

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

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

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

предусмотренных Временным положением об охране промышленной собственности в Республике
Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
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(11) 150 (13) Y1
(51) Int. Cl.: F16L 13/007 (2006.01)

F16L 47/00 (2006.01)
(21) u 2006 0009
(22) 2006.06.20
(71)(72)(73) BARBUL Nicolai, MD
(54) Îmbinare nedemontabilă a ţevilor polietilenă-

oţel
(57) Modelul de utilitate se referă la o îmbinare

nedemontabilă a ţevilor polietilenă-oţel.
Îmbinarea, conform modelului de utilitate, in-
clude o ţeavă de oţel (1), o ţeavă de polietilenă
(2), care cuprinde cu porţiunea ei de lucru (8)
porţiunea de lucru (7) a ţevii de oţel (1),  formând
o zonă de îmbinare, precum şi o mufă (3) şi o
manta cilindrică (4) umplută cu un material
spumant solidificabil (6). Totodată mufa (3)
cuprinde zona de îmbinare a ţevilor ş i o
porţiune a ţevii de oţel h1, alăturată de porţiunea
de lucru a acesteia, mantaua (4) cuprinde zona
de îmbinare a ţevilor, porţiunea ţevii de oţel h1

şi porţiunea ţevii de polietilenă h2 alăturată de
porţiunea de lucru a acesteia, raportul h1:h2

fiind respectiv de 1:(5…8), iar raportul dintre
diametrul ţevii de oţel şi diametrul mantalei
constituind respectiv 1:(1,4…1,8).

Revendicări: 2
Figuri: 2

*

*     *

(54) Permanent joint of pipes polyethylene-steel
(57) The utility model relates to a permanent joint

of pipes polyethylene-steel.
The joint, according to the utility model, in-
cludes a steel pipe (1), a polyethylene pipe (2),
that embraces with its working part (8) the
working part (7) of the steel pipe (1), forming a
joint zone, as well as a union (3) and a cylindri-
cal casing (4), filled with a solidifying foaming
material (6). At the same time, the union (3)
embraces the pipe joint zone and a part of the
steel pipe h1, adjacent to its working part, the
casing (4) covers the pipe joint zone, the part
of the steel pipe h1 and the part of the polyeth-
ylene pipe h2, adjacent to its working part, the
ratio h1:h2 being respectively of 1:(5…8), and
the ratio between the diameter of the steel pipe

and the diameter of the casing constituting re-
spectively 1:(1,4…1,8).

Claims: 2
Fig.: 2

*

*     *

(54) Неразъемное соединение труб полиэти-
лен-сталь

(57) Полезная модель относится к неразъем-
ному соединению труб полиэтилен-сталь.
Соединение, согласно полезной модели,
включает стальную трубу (1), полиэтилено-
вую трубу (2), которая охватывает своей
рабочей частью (8) рабочую часть (7)
стальной трубы (1), образуя зону соедине-
ния, а так же муфту (3) и цилиндрический
кожух (4), заполненный пенообразующим
затвердевающим материалом (6). Вместе с
тем муфта (3) охватывает зону соединения
труб и часть стальной трубы h1, примыкаю-
щую к ее рабочей части, кожух (4) покрывает
зону соединения труб, часть стальной трубы
h1 и часть полиэтиленовой трубы h2, примы-
кающую к ее рабочей части, причем соотно-
шение h1:h2 составляет соответственно
1:(5…8), а соотношение между диаметром
стальной трубы и диаметром кожуха состав-
ляет соответственно 1:(1,4…1,8).

П. формулы: 2
Фиг.: 2
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FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate la 2006.12.31

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

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

Nr. 
crt. 

(13) Cod 
ST.3 
OMPI 

(11)  
Nr. 

certificat 
 

(13) Cod ST.16 
OMPI 

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

(22)  
Data depozit 

(45) 
Nr. BOPI 

1 MD 140 I2 B65D 41/00 (2006.01) 
B65D 49/02 (2006.01) 

u 2005 0022 2005.07.25 6/2006 

2 MD 142 I2 G09F 23/10 (2006.01) u 2006 0002 2005.12.29 7/2006 

 



M+RCI  MD - BOPI 1/2007 

 59 

 

IV 
Mărci / Trademarks 

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. 

 

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. 

P 

T 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS 

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul depozitului   

  Number of the application 

(220)  Data depozitului  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul depozitului cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data depozitului cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

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

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului în proprietatea industrială       

  Name of the representative in industrial property 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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

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

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

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

 

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

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

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. 

 
 

Î 

I 
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(210) 016392 
(220) 2005.01.14 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

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

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-

ale 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, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 016899 
(220) 2005.05.06 
(730) FEDORENCO Raisa, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 17, bloc 7, ap. 35,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 

plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifi-
nite; materiale de călăfătuire, etanşare şi izo-
lare; tuburi flexibile nemetalice; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.09; 27.01.03; 27.05.25. 
 
 
 
(210) 016947 
(220) 2005.05.12 
(730) STANCU  Eugeniu, MD 

Str. Butucului nr. 14, ap. 61, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; 

 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi co-
fetărie, 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; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 016986 
(220) 2005.05.16 
(310) 1,238,550 
(320) 2004.11.24 
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(330) CA 
(730) Forth & Towne (ITM) Inc., corporaţie din 

statul California, US 
2 Folsom Street, San Francisco, California 
94105, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul şi accesorii pentru îmbrăcămine. 
 

 
 
 
(210) 017039 
(220) 2005.05.25 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

АЛЛЕЯ РОЗ 
ALLEIA ROZ 

 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase, etichete incluse în 
clasa 16; 

 

32   - bere; 
 

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

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017054 
(220) 2005.05.26 
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 

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

cu excepţia serviciilor de regrupare a diverselor 
produse pentru terţi, care permit consumato-
rilor examinarea şi procurarea lor în mod avan-
tajos; administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017065 
(220) 2005.05.27 
(730) KVK-Moldova S.R.L., MD 

Str. G. Bănulescu-Bodoni nr. 57, bloc 1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "TRAVEL". 
(511) NCL(8) 
39   - ambalare şi depozitare de mărfuri. 
 

 
 
 
(210) 017066 
(220) 2005.05.30 
(730) EUROCOMPRODEX S.R.L., MD 

Str. Bulgară nr. 31A, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
30   - cafea, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, în-

locuitori de cafea; făină şi preparate făcute din 
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cereale, pâine, produse de patiserie şi cofe-
tărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; droj-
die, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit. 

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 24.03.18; 26.01.18; 
27.03.01. 

 
 
 
(210) 017068 
(220) 2005.05.27 
(730) COSTIN Nicolae, MD 

MD-3739, Zubreşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(511) NCL(8) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.02.01. 
 
 
 
(210) 017196 
(220) 2005.06.15 
(730) OLMOSDON S.R.L., MD 

Str. Varniţa nr. 8, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(8) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); instrumente, altele 
decât cele acţionate manual, pentru agricultu-
ră, incubatoare pentru ouă; 

 

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

 

35   - lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 24.15.02; 24.15.11; 26.04.18; 
29.01.03; 29.01.06. 

 
 
 
(210) 017199 
(220) 2005.06.15 
(730) OLMOSDON S.R.L., MD 

Str. Varniţa nr. 8, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(8) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile, cu excepţia containerelor de 
transport şi containerelor interşanjabile me-
talice sau în combinare cu lemn şi/sau cu 
materiale plastice; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi sârme metalice ne-
electrice; lăcătuşărie şi feronerie; tuburi me-
talice, seifuri; produse metalice care nu sunt 
incluse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.07; 27.05.17; 29.01.01. 
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(210) 017236 
(220) 2005.06.21 
(730) REMVIDEO S.R.L., MD 

Str. Grenoble nr. 106, bloc 4, ap. 42,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "VIDEO". 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, op-
tice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, 
de control (verificare), de siguranţă (salvare) 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau verificarea  curentului 
electric;  aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea şi reproducerea sunetelor sau ima-
ginilor; suporturi magnetice de înregistrare, 
discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparatele cu preplată; ca-
se înregistratoare, maşini de calculat, echi-
pament pentru prelucrarea informaţiei şi cal-
culatoare, extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii; pape-
tărie; adezivi (materiale de lipit); 

 

35   - servicii de publicitate. 
 

(531) CFE(5) 16.03.05; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 017254 
(220) 2005.06.22 
(730) VASILIEVA Tatiana, MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 13, bloc 1, ap. 32,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(8) 
05   - produse veterinare; produse  igienice de uz 

medical; substanţe dietetice de uz medical, 
alimente pentru sugari; plasturi, material pent-
ru pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfec-
tante; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare, fungicide, erbicide; 

 

32   - băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fruc-
te, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017256 
(220) 2005.06.22 
(730) CHEKHLOV Aleksei, 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; preparate cosmetice pentru slăbit; să-
punuri, inclusiv dezinfectante, curative; uleiuri 
eterice; loţiuni pentru scopuri cosmetice; se-
turi cosmetice; prafuri şi paste de dinţi; gră-
simi pentru scopuri cosmetice; produse de 
parfumerie; deodorante pentru uz personal; 
depilatoare; ceară depilatoare; substanţe ade-
zive pentru scopuri cosmetice; coloranţi cos-
metici; fixativ pentru păr; preparate pentru 
scopuri igienice, referitoare la parfumuri şi 
cosmetice; preparate de clătit gura, cu ex-
cepţia celor folosite în scopuri medicinale; 
preparate de ras; preparate pentru îngrijirea 
unghiilor; remedii cosmetice pentru sprânce-
ne, gene, păr; preparate de înlăturat machia-
jul; şerveţele impregnate cu remedii cosmeti-
ce; săruri pentru băi, cu excepţia celor folosite 
în scopuri medicinale; mijloace cosmetice 
pentru bronzat; 
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05   - preparate farmaceutice şi igienice, cu excep-
ţia preparatelor farmaceutice pentru piele, 
preparate cu fermenţi pentru scopuri medici-
nale; alimente pentru nou-născuţi; substanţe 
dietetice, băuturi şi produse alimentare pentru 
scopuri medicinale; adaosuri alimentare pent-
ru scopuri medicinale; adaosuri minerale ali-
mentare; substanţe dezinfectante; preparate 
cu vitamine; preparate biologice şi proteice 
pentru scopuri medicinale; adaosuri alimenta-
re biologic active; preparate chimice pentru 
scopuri medicinale; ierburi, ceaiuri, ameste-
curi, uleiuri, infuzii, băuturi, rădăcini, bomboa-
ne, toate acestea medicinale; preparate medi-
cinale pentru scopuri medicale; siropuri pentru 
scopuri farmaceutice; balsamuri pentru sco-
puri medicinale; preparate medicinale de slă-
bit; unguente, creme pentru scopuri farma-
ceutice, inclusiv unguente, creme cu extracte 
de ierburi, contra reumatismului, analgezice; 
substanţe tonifiante (preparate medicinale); 
remedii antiseptice; remedii bactericide; şer-
veţele igienice, pernuţe, pachete igienice 
pentru dame; grăsimi pentru scopuri medici-
nale; remedii medicinale contra transpiraţiei; 
loţiuni pentru scopuri farmaceutice; mijloace 
de spălat pentru scopuri medicinale; ape mi-
nerale pentru scopuri medicinale; preparate 
pentru împrospătarea şi epurarea aerului; pre-
parate pentru înlăturarea bătăturilor; şerveţele 
impregnate cu remedii medicinale; lumânări 
medicinale; remedii pentru îngrijirea cavităţii 
bucale pentru scopuri medicinale; rujuri me-
dicinale; plasturi; 

 

31   - produse agricole, pomicole, horticole şi cerea-
liere neincluse în alte clase; nuci, fructe şi 
legume proaspete; seminţe; peşte, crustacee, 
moluşte (vii); ierburi cu arome picante; 

 

32   - bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte 
băuturi nealcoolice; băuturi de fructe şi sucuri 
de fructe; siropuri şi alte compoziţii pentru 
prepararea băuturilor; 

 

44   - servicii medicale; asistenţă medicală; masaj; 
frizerii; saloane de frumuseţe; fizioterapie; 
servicii în domeniul igienei şi cosmeticii; spi-
tale, policlinici. 

 

(531) CFE(5) 27.05.13; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017284 
(220) 2005.06.27 
(730) GHERASIM Alexandru, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 26, ap. 4, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau verificarea curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi reprodu-
cerea sunetelor sau imaginilor; suporturi mag-
netice de înregistrare, discuri acustice; distri-
buitoare automate şi mecanisme pentru apa-
ratele 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 imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia  mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

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

 

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

 

45   - servicii personale şi sociale  pentru satisface-
rea necesităţilor persoanelor fizice, executate 
de către terţi; servicii de securitate pentru pro-
tecţia proprietăţii şi persoanelor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
(210) 017632 
(220) 2005.08.17 
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(730) BAHAREV Igor, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 100, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

 
 
 
(210) 017880 
(220) 2005.10.06 
(730) Tikkurila Coatings Oy, FI 

Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, Finlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale 
sub formă de foiţe şi sub formă de pudră 
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti; 

 

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

 

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

 

 
 
 

(210) 017895 
(220) 2005.10.11 
(730) COJOCARU Olga, MD 

Str. Petru Rareş nr. 18, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literei "A". 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi co-
fetărie, 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) 25.03.01; 25.03.03; 26.04.03; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 017935 
(220) 2005.10.18 
(730) "MASPEX" Sp. z  o.o., PL 

ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polonia 
(540)  
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentelor "3 IN 1". 

(591) Culori revendicate: roşu, bej, maro, alb. 
(511) NCL(8) 
30   - cafea; înlocuitori de cafea; băuturi de cafea; 

cafea solubilă; cafea cu gheaţă; cafea aroma-
tizată; cafea solubilă cu frişcă şi zahăr sub 
formă de praf; cafea solubilă cu frişcă sub for-
mă de praf; cappuccino aromatizat; cafea cu 
aromatizatori naturali; cafea cu aromatizatori 
artificiali; preparate vegetale folosite în calita-
te de înlocuitori de cafea; boabe de cafea ne-
prăjite; cafea artificială; substanţe aromate de 
cafea; băuturi de cafea cu lapte; cappuccino; 
cappuccino solubil; cappuccino cu aromatiza-
tori naturali; cappuccino cu aromatizatori artifi-
ciali; frişcă pentru cafea; ciocolată; băuturi de 
ciocolată; produse de ciocolată; cacao; bău-
turi cu cacao; produse cu cacao; ceai; ceai 
negru; înlocuitori de ceai; băuturi pe bază de 
ceai; ceai granulat; ceai cu gheaţă; ceai solu-
bil; ceai vitaminizat; ceai aromatizat; substan-
ţe aromate de ceai; bomboane; dropsuri; pra-
line; caramele; nucuşoare zaharisite; produse 
de cofetărie pe bază de arahide; arahide în 
ciocolată şi zahăr; bastonaşe de ciocolată; 
pâine; produse de patiserie; pâine dietetică; 
pateuri; produse de cofetărie din aluat dulce, 
de preferinţă cu umplutură; pudră pentru 
produse de cofetărie din aluat dulce de cozo-
nac; aluat dulce de cozonac pentru produse 
de cofetărie; plăcinte; biscuiţi; biscuiţi uscaţi; 
gofre; chifle; prăjituri; brioşe; biscuiţi crocanţi; 
fidea; paste; macaroane; ravioli; făină; produ-
se făinoase; făină de porumb; făină de grâu; 
fulgi de cereale; fulgi de ovăz; fulgi de po-
rumb; produse cerealiere; produse din po-
rumb; grăunţe de porumb; cereale; bastonaşe 
din produse cerealiere; muesli; orez; basto-
naşe din cimbru; iaurturi congelate; îngheţată; 
prafuri pentru îngheţată; jeleu de fructe; 
aromatizatori; budinci; gumă de mestecat (cu 
excepţia celei folosite pentru scopuri medi-
cale); condimente; mirodenii; sos de roşii; 
miere; îngheţată de fructe. 

 

(531) CFE(5) 11.03.04; 25.01.19; 25.03.01; 
27.07.01; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 017936 
(220) 2005.10.18 
(730) "MASPEX" Sp. z  o.o., PL 

ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polonia 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
30   - cafea; înlocuitori de cafea; băuturi de cafea; 

cafea solubilă; cafea cu gheaţă; cafea aro-
matizată; cafea solubilă cu frişcă şi zahăr sub 
formă de praf; cafea solubilă cu frişcă sub 
formă de praf; cappuccino aromatizat; cafea cu 
aromatizatori naturali; cafea cu aromatizatori 
artificiali; preparate vegetale folosite în calitate 
de înlocuitori de cafea; boabe de cafea ne-
prăjite; cafea artificială; substanţe aromate de 
cafea; băuturi de cafea cu lapte; cappuccino; 
cappuccino solubil; cappuccino cu aromatiza-
tori naturali; cappuccino cu aromatizatori artifi-
ciali; frişcă pentru cafea; ciocolată; băuturi de 
ciocolată; produse de ciocolată; cacao; băuturi 
cu cacao; produse cu cacao; ceai; ceai negru; 
înlocuitori de ceai; băuturi pe bază de ceai; 
ceai granulat; ceai cu gheaţă; ceai solubil; ceai 
vitaminizat; ceai aromatizat; substanţe aromate 
de ceai; bomboane; dropsuri; praline; carame-
le; nucuşoare zaharisite; produse de cofetărie 
pe bază de arahide; arahide în ciocolată şi 
zahăr; bastonaşe de ciocolată; pâine; produse 
de patiserie; pâine dietetică; pateuri; produse 
de cofetărie din aluat dulce, de preferinţă cu 
umplutură; pudră pentru produse de cofetărie 
din aluat dulce de cozonac; aluat dulce de 
cozonac pentru produse de cofetărie; plăcinte; 
biscuiţi; biscuiţi uscaţi; gofre; chifle; prăjituri; 
brioşe; biscuiţi crocanţi; fidea; paste; maca-
roane; ravioli; făină; produse făinoase; făină de 
porumb; făină de grâu; fulgi de cereale; fulgi de 
ovăz; fulgi de porumb; produse cerealiere; 
produse din porumb; grăunţe de porumb; cere-
ale; bastonaşe din produse cerealiere; muesli; 
orez; bastonaşe din cimbru; iaurturi congelate; 
îngheţată; prafuri pentru îngheţată; jeleu de 
fructe; aromatizatori; budinci; gumă de mes-
tecat (cu excepţia celei folosite pentru scopuri 
medicale); condimente; mirodenii; sos de roşii; 
miere; îngheţată de fructe. 

 

 
 
 
(210) 018100 
(220) 2005.11.22 
(730) MANDARIN S.R.L., MD 

Drumul Viilor nr. 20, MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.23; 26.04.04; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 018190 
(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 cifrelor, 

literelor şi cuvintelor, cu excepţia elementelor 
"LEVI'S", "LEVI STRAUSS". 

(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

(531) CFE(5) 02.01.20; 03.03.01; 03.06.11; 
24.01.15; 25.01.06; 25.01.19; 27.05.01. 

 

(210) 018225 
(220) 2005.12.08 
(730) VILLA ELVINA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Spicului nr. 1, MD-6801, Ialoveni, Repub-
lica Moldova 

(540)  
 

 

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

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

 

 
 
 
(210) 018232 
(220) 2005.12.13 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor "DATA", "KIT". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 018297 
(220) 2005.12.16 
(730) POTOMAC TOBACCO COMPANY BVBA, 

besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, BE 
Verbindingsdok Oostkaai 13, B-2000 
Antwerpen, Belgia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 018298 
(220) 2005.12.15 
(730) PANCU Veaceslav, MD 

Str. Putnei nr. 22, MD-2059, 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; ma-
teriale tanante; adezivi (materiale de lipit) des-
tinaţi industriei; 

 

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

 

06  - metale comune şi aliajele lor; materiale de con-
strucţie metalice; construcţii metalice transpor-
tabile; materiale metalice pentru căile ferate; 
cabluri şi sârme metalice neelectrice; lăcă-
tuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice, 
seifuri; produse metalice care nu sunt incluse 
în alte clase; minereuri; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 

cântărit, de măsurat, de semnalizare, de cont-
rol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau verificarea curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi reprodu-
cerea sunetelor sau imaginilor; suporturi mag-
netice de înregistrare, discuri acustice; distri-
buitoare automate şi mecanisme pentru apara-
tele 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 imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia 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 semifi-
nite; materiale de călăfătuire, etanşare şi izo-
lare; tuburi flexibile nemetalice; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste ma-
teriale 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 ri-
gide nemetalice pentru construcţii; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile, monumente nemetalice; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în al-
te clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, am-
bră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tutu-
ror acestor materiale sau din materiale plastice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; staţii 
de deservire a vehiculelor; aprovizionare cu 
combustibil şi deservire tehnică. 

 

(531) CFE(5) 25.07.01; 25.07.06; 25.07.07; 
26.01.06; 27.05.11; 27.05.19. 

 
 
 
(210) 018341 
(220) 2005.12.23 
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(730) BASARAB Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 018342 
(220) 2005.12.23 
(730) BASARAB Igor, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 018351 
(220) 2005.12.23 
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie organi-

zată 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, op-
tice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, 
de control (verificare), de siguranţă (salvare) 

şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau verificarea curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea şi reproducerea sunetelor sau imagi-
nilor; suporturi magnetice de înregistrare, dis-
curi acustice; distribuitoare automate şi meca-
nisme pentru aparatele cu preplată; case în-
registratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; magnetofoane, înregistrări; apa-
rate şi instrumente, toate pentru monitorizare, 
detectare, testare şi măsurat; aparate pentru 
citirea dischetelor flexibile; aparate electronice 
de securitate; aparate de supraveghere; apa-
rate şi echipament pentru înregistrarea, pro-
cesarea, recepţia, reproducerea, transmite-
rea, modificarea, comprimarea, decomprima-
rea, transmiterea în eter, fuziunea şi/sau in-
tensificarea sunetului, imaginilor, imaginilor 
grafice şi datelor; programe algoritmice aparţi-
nând unui sistem de programare pentru ope-
rarea şi controlul calculatoarelor, programe 
algoritmice, mijloace programabile pentru 
operarea şi controlul calculatoarelor; aparate 
şi instrumente electronice, toate pentru detec-
tarea codurilor digitale şi analoage; aparate 
de control pentru toate produsele sus-numite; 
mijloace programabile pentru sisteme de ope-
rare a calculatoarelor; programe de operare a 
calculatoarelor; extensii de sisteme de calcu-
latoare, unelte şi utilităţi în domeniul mijloa-
celor programabile aplicative pentru conecta-
rea calculatoarelor personale, reţelelor, apa-
ratelor de telecomunicaţie şi  echipamentului  
de reţea; echipament de telecomunicaţie  şi  
de reţea computerizat constând din mijloace 
programabile de sisteme de operare, mode-
me, camere, căşti, microfoane, cabluri şi 
adaptoare; jocuri de calculator; rafturi, vitrine 
şi suporturi, toate adaptate pentru produsele 
sus-menţionate; semne grafice audio şi video 
pentru transferul, transmiterea, recepţia, pro-
cesarea şi digitalizarea în timp real a infor-
maţiei şi imaginii; programe integrate pentru 
calculator; calculatoare; calculatoare portabi-
le; microcalculatoare; minicalculatoare; insta-
laţii de calculator; plăci de memorie; aparate 
de procesare; asistenţi digitali personali; tele-
foane celulare; telefoane smart, cartofoane; 
organizatoare personale portabile şi portative; 
echipament de calculator; circuite integrate; 
memorii de circuite integrate; cipuri de circuite 
integrate; seturi de cipuri de calculator;  pro-
cesoare pe semiconductori; cipuri  de pro-
cesoare pe semiconductori; cipuri pe semi-
conductori; microprocesoare; plăci imprimate 



M+RCI  MD - BOPI 1/2007 
 

 73

de circuit; plăci electronice de circuit; plăci 
primare şi plăci auxiliare de calculator; seturi 
de cipuri; dispozitive de memorie de calcu-
lator; sisteme de operare; programe de 
calculator; microcontroloare; procesoare de 
date; unităţi de procesare centralizată; dispo-
zitive de memorie pe semiconductori;  proce-
soare programabile software; procesoare digi-
tale şi optice; dispozitive periferice de calcu-
lator; plăci de circuit video; plăci de circuit 
audio; plăci de circuit audio-video; accelera-
toare de imagini grafice; acceleratoare multi-
media; procesoare video; plăci de procesoare 
video; ambalaj, cutii şi carcase de procesor; 
carduri, discuri, benzi, fire, înregistrări, micro-
cipuri şi circuite electronice, toate pentru înre-
gistrarea şi transmiterea datelor; modeme; 
aparate şi instrumente, toate pentru proce-
sarea, stocarea, recuperarea, transmiterea, 
desfăşurarea, introducerea, extragerea, com-
primarea, decomprimarea, modificarea, trans-
miterea în eter şi imprimarea datelor; dispo-
zitive de intrare şi ieşire pentru calculator; staţii 
de lucru; memorii de date; dispozitive de 
stocare; sisteme de securitate pentru echipa-
ment şi mijloace programabile de calculator; 
seturi de cipuri electronice; componente pentru 
calculatoare şi circuite imprimate; acceleratoa-
re de voce; date, imagine şi video; accelera-
toare de voce, date, imagine şi video; purtători 
de memorie externe, memorie flash; dispozitive 
cu memorie flash; sisteme de memorie pentru 
calculatoare; echipamente de telecomunicaţie 
şi reţele de calculatoare, şi anume sisteme de 
operare şi de procesare; căşti; şoricei; micro-
foane; cabluri şi adaptoare; terminale de 
calculator şi imprimante folosite cu ele; unităţi 
de desfăşurare video; aparate şi instrumente 
de telecomunicaţii; camere; echipament şi 
mijloace programabile de calculator pentru 
transmiterea şi recepţia de facsimile; echi-
pament şi mijloace programabile de calculator 
pentru elaborarea, întreţinerea şi exploatarea 
reţelelor de calculatoare locale şi de arie 
mare; echipament şi mijloace programabile de 
calculator pentru elaborarea, întreţinerea şi 
exploatarea sistemelor de conferinţe interacti-
ve audio-video la calculator; echipament şi 
mijloace programabile de calculator pentru 
recepţia, desfăşurarea şi exploatarea semna-
lelor transmise în eter de informaţie video, 
audio şi digitală; ferestre de reglare pentru 
jocurile de calculator, adaptoare de joc pentru 
televizor, dispozitive electronice de control 
pentru interfaţa şi controlul calculatoarelor şi 
reţelelor globale de calculatoare şi teleco-
municaţii cu televiziune şi televiziune prin cablu 

şi echipament; router-e, hub-uri; servere; co-
mutatoare; aparate pentru testarea şi progra-
marea circuitelor integrate; aparate şi dispo-
zitive de memorie periferică; programe integra-
te de calculator, şi anume mijloace programa-
bile de sisteme de operare a calculatoarelor; 
servere cu funcţii fixe; echipament de reţea de 
calculatoare; dispozitive pe semiconductori; 
echipament şi mijloace programabile de calcu-
lator pentru crearea, facilitarea şi administrarea 
accesului la distanţă la/şi a comunicaţiei cu 
reţele de arie locală (LANs), reţele virtuale 
private (VPN), reţele de arie mare (WANs) şi 
reţele globale de calculatoare; mijloace pro-
gramabile de operare a routere-lor, comuta-
toarelor, hub-urilor şi serverelor; carduri, router-e 
şi adaptoare de reţea NIC; mijloace progra-
mabile şi echipament de calculator pentru 
livrarea către multipli utilizatori a accesului la 
reţeaua globală de informaţie acordată prin 
calculator pentru căutarea, recuperarea, transfe-
rul, manipularea şi diseminarea  unei game largi 
de informaţie; unelte de mijloace programabile 
de calculator pentru facilitarea aplicaţiilor soft-
ware a terţelor părţi; echipament şi mijloace 
programabile de calculator pentru comunicări în 
reţea fără fir; ediţii electronice încărcabile în do-
meniul electronicii, semiconductorilor şi apara-
telor şi dispozitivelor electronice integrate, 
calculatoarelor, telecomunicaţiilor, divertismen-
tului, telefoniei şi telecomunicaţiilor prin fir şi fără 
fir; materiale instructive referitoare la calcula-
toare înregistrate magnetic, electronic sau optic; 
echipament, aparate şi dispozitive care colectea-
ză, măsoară, înregistrează, procesează, transmit, 
recepţionează, reproduc, modifică, comprimă, de-
comprimă, transmit în eter, fuzionează şi/sau in-
tensifică datele şi informaţia referitoare la bună-
starea şi sănătatea pacienţilor individuali; părţi şi 
fitinguri pentru toate produsele sus-menţionate; 
manuale vândute ca parte a acestor produse 
încărcabile din reţeaua globală de calculatoare. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.02.01. 
 
 
 
(210) 018352 
(220) 2005.12.23 
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie orga-

nizată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, Statele Unite ale 
Americii 
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(540)  

 

(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; ade-
zivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau 
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini 
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobi-
lierului); material de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalare (neincluse în alte clase); ca-
ractere tipografice; clişee şi lianţi, suporturi 
pentru cărţi, marcatoare de cărţi, cutii pentru 
pixuri, calendare, plăci, cartele pentru notiţe, 
file autoadezive, tuşiere de birou, blocnotesuri 
de birou şi blocnotesuri cu calendar, pixuri, 
creioane, foldere, prespapieruri, ţinătoare de 
pixuri şi creioane, standuri pentru fotografii, rig-
le, ambalaj pentru cadouri, radiere, marcatoa-
re, creioane colorate, cretă, seturi de birou, 
organizatoare de birou, adezive pentru bară de 
protecţie; manuale cu instrucţiuni privind calcu-
latoarele; hârtie albă; ediţii imprimate în do-
meniul circuitelor electronice integrate, calcu-
latoarelor, telecomunicaţiilor, divertismentului, 
telefoniei şi comunicaţiilor prin fir şi fără fir; 

 

38   - telecomunicaţii prin reţeaua globală de calcu-
latoare; servicii de comunicaţii multimedia şi 
comunicaţii digitale, şi anume difuzare în eter, 
transmiterea şi recepţia semnalelor audio, video 
şi digitale interactive şi non-interactive; transmi-
terea şi recepţia electronică a vocii, datelor, ima-
ginilor, mesajelor paging, facsimile şi a infor-
maţiei interactive şi non-interactive; servicii de 
teleconferinţe; servicii de videoconferinţe; servi-
cii de consultanţă şi suport în telecomunicaţii, 
toate serviciile sus-numite din clasa 38, cu 
excepţia serviciilor de comunicare prin satelit; 

 

41   - servicii de educaţie; servicii de instruire; 
servicii de divertisment; servicii legate cu 
practicarea sporturilor, cu jocuri de calculator 
şi în reţea şi activităţi culturale; livrarea ediţiilor 
on-line în domeniul fotografiei, imaginilor şi 
produselor şi serviciilor corespunzătoare; ser-
vicii de educaţie şi divertisment referitoare la 
producerea imaginilor digitale prin reţeaua 

globală de calculatoare, inclusiv Internet şi 
servicii similare; livrarea on-line a imaginilor din 
arhivă digitale, folosite de consumatori; acor-
darea on-line a unei biblioteci de imagini di-
gitale, care pot fi împărţite între consumatori; 
servicii de arhivare fotografică şi biblioteci de 
imagini; servicii computerizate on-line de edu-
caţie şi instruire; seminare, cursuri, călăuze la 
ghizi, sfaturi şi îndrumare tehnice, ghidare şi 
aviz de experţi, toate acestea interactive, dis-
cuţii interactive referitoare la procurarea, folo-
sirea, îngrijirea, întreţinerea, suportul tehnic, 
îmbunătăţirea, actualizarea şi configurarea 
echipamentului de calculator, mijloacelor pro-
gramabile de calculator, reţelelor de calcu-
latoare, produselor şi serviciilor pentru desfă-
şurarea teleconferinţelor şi comunicaţii; camere 
chat; servicii de divertisment şi instruire refe-
ritoare la acordarea către utilizatorii de cal-
culator a accesului, susceptibilităţii de a trans-
mite de pe disc local în Internet, susceptibilităţii 
de a copia din Internet pe disc local şi creării 
albumelor de fotografii on-line, cărţilor poştale 
electronice, cărţilor de adrese şi calendarelor; 
acordarea on-line a camerelor chat pentru 
transmiterea mesajelor printre utilizatorii de cal-
culatoare privind fotografia, crearea imaginilor 
şi produsele şi serviciile corespunzătoare; ser-
vicii de informare, aviz şi consultanţă referi-
toare la cele sus-menţionate, inclusiv servicii 
prestate on-line sau prin Internet; servicii de 
instruire, lecţii, seminare, conferinţe şi plasarea 
forumurilor instructive on-line în domeniul 
exploatării calculatoarelor şi mijloacelor progra-
mabile, navigaţiei prin reţeaua globală de cal-
culatoare, ştiinţei şi tehnologiilor de calculator, 
managementului de calculator şi distribuirea 
materialelor didactice în legătură cu cele sus-
menţionate; elaborarea şi diseminarea mate-
rialelor didactice destinate pentru a ameliora 
cunoştinţa tehnologică printre studenţi; servicii 
de instruire în domeniul reţelelor, proiectării 
sistemelor de reţele, operării reţelelor, întreţi-
nerii reţelelor, testării reţelelor, protocoalelor de 
reţea, managementului reţelelor şi ingineriei de 
reţea; servicii de instruire pentru echipament şi 
mijloace programabile de calculator; servicii de 
instruire on-line în domeniul soluţiilor de afa-
ceri; livrarea către consumatori şi tehnicieni a 
informaţiei referitoare la managementul aface-
rilor şi proiectelor; 

 

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; servicii de plasare finisată web şi creare 
a reţelelor; servicii de acordare on-line a 
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accesului la stocurile de date; servicii de plasare 
a site-urilor web şi de distribuire a conţinutului; 
servicii de monitorizare a reţelelor, şi anume 
livrarea informaţiei privind operarea reţelelor de 
calculatoare; servicii de livrare în domeniul 
adaptării mijloacelor programabile la prescripţiile 
cumpărătorului, proiectarea interfeţelor utilizato-
rilor, managementului şi integrării conţinutului 
site-urilor web; elaborarea şi întreţinerea site-
urilor web; servicii de consultanţă prin calculator 
şi fără fir; acordarea posibilităţii de a folosi 
temporar mijloace programabile neîncărcabile; 
servicii de consultanţă prin calculator; servicii de 
elaborare, proiectare şi consultanţă în domeniul 
echipamentului şi mijloacelor programabile de 
calculator pentru consumator; leasingul echipării 
de calculator, şi anume a calculatoarelor, echi-
pamentului de calculator, dispozitivelor perife-
rice, componentelor de calculator, mijloacelor 
programabile de calculator, imprimantelor de 
calculator şi leasingul mobilei de birou; livrarea 
ediţiilor on-line; proiectarea şi elaborarea stan-
dardelor pentru terţi în proiectarea şi imple-
mentarea mijloacelor programabile de calcu-
lator, echipamentului de calculator şi a echipa-
mentului de telecomunicaţii. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.02.01. 
 
 
 
(210) 018358 
(220) 2005.12.30 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD 

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

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
05   - produse chimico-farmaceutice, produse far-

maceutice; medicamente, medicamente pent-
ru uz uman. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018359 
(220) 2005.12.26 
(730) SCHERING, reprezentanţă a societăţii pe 

acţiuni din Germania în Republica 
Moldova, MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 27, of. 213, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(591) Culori revendicate: negru, galben, roşu, alb. 
(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; 
comercializarea produselor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.08; 02.03.23; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 018362 
(220) 2005.12.23 
(730) SOMERSBI S.R.L. agenţie de poligrafie şi 

publicitate, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 67, of. 301, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

  
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor verbale, cu excepţia "SOMERSBI". 
(591) Culori revendicate: vişiniu, gri. 
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(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material de instruire sau învăţă-
mânt (cu excepţia aparatelor); materiale plas-
tice pentru ambalare (neincluse în alte clase); 
caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.08; 03.07.01; 29.01.12. 
 
 

(210) 018363 
(220) 2006.01.03 
(730) Diver-Intermedia Com S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. A. Şciusev nr. 54, of 3, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 
(591) Culori revendicate: negru, verde. 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 04.01.01; 04.01.05; 04.02.20; 
04.05.21; 27.05.00; 29.01.12. 

 

(210) 018364 
(220) 2005.12.30 
(730) MA-TOMIS S.A., MD 

MD-2082, Coloniţa, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 

 

 
(591) Culori revendicate: auriu, alb, negru. 
(511) NCL(8) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, am-
bră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tutu-
ror acestor materiale sau din materiale plastice; 

 

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

 

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; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice. 
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(531) CFE(5) 03.09.04; 03.09.24; 04.03.03; 
24.17.21; 27.05.02; 27.05.09. 

 
 

(210) 018370 
(220) 2005.12.30 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "SERVICES". 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau verificarea curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproduce-
rea sunetelor sau imaginilor; suporturi magne-
tice de înregistrare, discuri acustice; distribui-
toare automate şi mecanisme pentru aparatele 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 
 
(210) 018371 
(220) 2005.12.30 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(540)  
 

 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumu- 
larea, reglarea sau verificarea curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea şi reproducerea sunetelor sau imagi-
nilor; suporturi magnetice de înregistrare, dis-
curi acustice; distribuitoare automate şi meca-
nisme pentru aparatele cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 018372 
(220) 2005.12.30 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentelor "MOBILE INTERNET". 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau verificarea curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi reprodu-
cerea sunetelor sau imaginilor; suporturi mag-
netice de înregistrare, discuri acustice; distri-
buitoare automate şi mecanisme pentru apa-
ratele 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 imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia 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; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 018373 
(220) 2005.12.30 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control 
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; 
aparate şi instrumente pentru conducerea, co-
mutarea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau verificarea curentului electric; aparate 

pentru înregistrarea, transmiterea şi reprodu-
cerea sunetelor sau imaginilor; suporturi mag-
netice de înregistrare, discuri acustice; distribui-
toare automate şi mecanisme pentru aparatele 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de cal-
culat, echipament pentru prelucrarea informaţiei 
şi calculatoare, extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia 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; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 018375 
(220) 2005.12.29 
(730) Valah Program S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. A. Puşkin nr. 58, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Program". 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control 
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; 
aparate şi instrumente pentru conducerea, co-
mutarea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau verificarea curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi reprodu-
cerea sunetelor sau imaginilor; suporturi mag-
netice de înregistrare, discuri acustice; distribui-
toare automate şi mecanisme pentru aparatele 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, extinctoare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
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38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 018377 
(220) 2005.12.30 
(730) Centrul Independent de Jurnalism, asocia-

ţie obştească, MD 
Str. A. Şciusev nr. 53, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "MOLDOVA". 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale ne-

incluse în alte clase; produse de imprimerie; 
 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 018398 
(220) 2005.12.27 
(730) COJOCARU Olga, MD 

Str. Petru Rareş nr. 18, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 
elementului "ПИЩЕПРОМ". 

(511) NCL(8) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

(531) CFE(5) 03.09.18; 05.07.02; 24.01.19; 
24.05.20; 25.01.06; 26.04.18; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 018399 
(220) 2005.12.27 
(730) OLMOSDON S.R.L., MD 

Str. Varniţa nr. 8, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Automotive". 
(591) Culori revendicate: albastru, negru. 
(511) NCL(8) 
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 agri-
cultură, incubatoare pentru ouă; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.19; 27.05.22; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 018400 
(220) 2005.12.27 
(730) OLMOSDON S.R.L., MD 

Str. Varniţa nr. 8, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(8) 
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 agricul-
tură, incubatoare pentru ouă; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.18; 29.01.12. 
 
 
(210) 018402 
(220) 2005.12.27 
(730) MOŞCOVICI Andrei, MD 

Str. Independenţei nr. 20, bloc 1, ap. 113, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasa 08 şi clasa 
21, servicii prestate de magazine de firmă. 

 

 
 

(210) 018403 
(220) 2005.12.29 
(730) BALTIMOR S.R.L., MD 

Str. Romană nr. 19, bloc 1, ap. 90, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "CAFE". 
(591) Culori revendicate: galben, alb. 
(511) NCL(8) 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-

rară. 
 

(531) CFE(5) 02.09.04; 27.05.10; 27.05.14; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 018405 
(220) 2005.12.29 
(730) UNICGEAM S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 49, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor verbale "FABRICA DE FERESTRE". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(5) 07.03.02; 26.04.06; 27.05.22. 
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(210) 018408 
(220) 2005.12.27 
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie organi-

zată 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   - echipament pentru prelucrarea datelor, calcu-

latoare, semiconductoare, microprocesoare şi 
alte dispozitive de semiconductoare, circuite 
integrate, seturi de circuite pentru calculatoa-
re, plăci primare şi auxiliare pentru calcula-
toare, software, procesoare programabile. 

 

(531) CFE(5) 25.01.19; 26.01.18; 26.02.01; 
26.04.06; 26.04.24. 

 
 
 
(210) 018409 
(220) 2005.12.27 
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie orga-

nizată 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, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau verificarea curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi reprodu-
cerea sunetelor sau imaginilor; suporturi mag-
netice de înregistrare, discuri acustice; distribui-
toare automate şi mecanisme pentru aparatele 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare; extinctoare; calculatoare, 
calculatoare portabile, calculatoare notebook; 
calculatoare portabile personale, calculatoare 
laptop; calculatoare portabile; calculatoare por-
tative; asistenţi personali digitali; player-e per-
sonale de diverse tipuri; telefoane celulare; te-
lefoane smart, cartofoane; camere digitale; 
staţii de lucru de calculatoare; servere; echipa-
ment de calculatoare; echipament de reţea 
pentru calculatoare şi telecomunicaţie; adap-
toare de reţea, comutatoare, router-e şi hub-uri 
pentru calculatoare; modeme cu fir şi fără fir şi 
carduri şi dispozitive de comunicaţie; programe 
integrate de calculatoare folosite pentru ope-
rarea şi întreţinerea sistemului de calculatoare; 
mijloace programabile de calculatoare; semi-
conductoare; microprocesoare; circuite inte-
grate; unităţi de procesare centralizată, micro-
calculatoare: seturi de cipuri pentru calculatoa-
re; plăci primare şi auxiliare pentru calcula-
toare; plăci grafice pentru calculatoare; aparate 
periferice pentru calculatoare şi aparate elec-
tronice folosite cu calculatoare; părţi, fitinguri şi 
aparate de testat pentru toate produsele sus-
menţionate; ediţii electronice încărcabile în do-
meniul calculatoarelor, telecomunicaţiilor, tele-
foniei şi a comunicaţiilor fără fir. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.02.01. 
 
 
 
(210) 018412 
(220) 2005.12.30 
(730) VERIX-GRUP S.R.L., MD 

Str. Aerodromului nr. 3A, MD-3102, Bălţi, 
Republica Moldova 
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(540)  
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor, servicii prestate 
de magazine de firmă; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.04; 01.01.10; 26.01.18; 
26.11.13; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 018413 
(220) 2005.12.28 
(730) CERBARI Corneliu, MD 

Str. Ion Creangă nr. 82, bloc 4, ap. 42,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Credit". 
(511) NCL(8) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 04.05.05; 04.05.21; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 018417 
(220) 2005.12.28 
(730) COLESNICENCO Tatiana, MD 

Str. Hristo Botev nr. 3, bloc 1, ap. 43,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 018421 
(220) 2005.12.29 
(730) POPOVICI Angela, MD 

Bd. Moscova nr. 20, bloc 2, ap. 55, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Design". 
(511) NCL(8) 
11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produ-

cere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, 
de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în alte 
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, 
os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 



M+RCI  MD - BOPI 1/2007 
 

 83

spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor 
materiale sau din materiale plastice; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 018422 
(220) 2005.12.29 
(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweignieder-

lassung Wädenswil, CH 
Steinacherstraβe 101, 8804 Au, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - pesticide, în special preparate pentru  distru-

gerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbi-
cide, insecticide. 

 

 
 
(210) 018426 
(220) 2005.12.29 
(730) CEAICOVSCHI Angela, MD 

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări an-
gro şi cu amănuntul; operaţii de export-import; 
comercializarea mărfurilor, în special a îmbră-
cămintei, încălţămintei şi a articolelor pentru 
 
 

acoperit capul; servicii prestate de magazine 
specializate. 

 

 
 
 
(210) 018427 
(220) 2005.12.29 
(730) CEAICOVSCHI Angela, MD 

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; organi-
zarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări  angro şi cu 
amănuntul; operaţii de export-import; comercia-
lizarea mărfurilor, în special a îmbrăcămintei, în-
călţămintei şi a articolelor pentru acoperit capul; 
servicii prestate de magazine specializate. 

 

 
 
 
(210) 018428 
(220) 2005.12.29 
(730) CEAICOVSCHI Angela, MD 

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări  an-
gro şi cu amănuntul; operaţii de export-import; 
comercializarea mărfurilor, în special a îmbră-
cămintei, încălţămintei şi a articolelor pentru 
acoperit capul; servicii prestate de magazine 
specializate. 
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(210) 018429 
(220) 2005.12.29 
(730) COSTIN Nicolae, MD 

MD-3739, Zubreşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.03.01. 
 
 
 
(210) 018430 
(220) 2005.12.29 
(730) CIUDIN Alexandru, MD 

MD-4118, Gura-Galbenei, Cimişlia, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
(210) 018431 
(220) 2005.12.29 
(730) POPESCU Ivan, MD 

Str-la  4 Lvov  nr. 71, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 018433 
(220) 2005.12.29 
(730) ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, CY 

29A, Annis Komninis Street, P.C. 1061, 
Nicosia, Cipru 

(540)  
 
 

 



M+RCI  MD - BOPI 1/2007 
 

 85

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; su-
porturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat; echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.23; 26.01.05; 26.01.14. 
 
 
 
(210) 018468 
(220) 2005.12.30 
(730) APĂ BUNĂ S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Mioriţa nr. 10, MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 018470 
(220) 2006.01.03 
(730) Maurt S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 018471 
(220) 2006.01.18 
(730) BOGACI Valeriu, MD 

Bd. Dacia nr. 38, bloc 4, ap. 138, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de cont-
rol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau verificarea curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi reprodu-
cerea sunetelor sau imaginilor; suporturi mag-
netice de înregistrare, discuri acustice; distri-
buitoare automate şi mecanisme pentru apa-
ratele cu preplată; case înregistratoare, maşini 
de calculat, echipament pentru prelucrarea 
informaţiei şi calculatoare, extinctoare; 
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35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; servicii prestate de magazine de 
firmă. 

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 24.17.21; 26.11.13; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 018477 
(220) 2006.01.04 
(730) Aluplast-Com S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 21, bloc 2, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de con-

strucţie metalice; construcţii metalice transpor-
tabile; 

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; 
 

35   - publicitate; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare. 

 

(531) CFE(5) 26.04.09; 26.15.11. 
 
 
 
(210) 018478 
(220) 2006.01.04 
(730) Radio Poli Disc S.R.L., MD 

Şos. Hînceşti nr. 59, bloc 1, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau verificarea curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproduce-
rea sunetelor sau imaginilor; suporturi magne-
tice de înregistrare, discuri acustice; distribui-
toare automate şi mecanisme pentru aparatele 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, extinctoare; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
(210) 018482 
(220) 2006.01.10 
(730) GOFMA CONSALTING S.R.L., MD 

Str. A. Puşkin nr. 22, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.21; 26.01.03; 26.04.10; 
26.11.13; 26.13.25. 
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(210) 018483 
(220) 2005.12.28 
(730) MOLDACOM S.A., MD 

Str. Bucureşti nr. 67, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
(540)  
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "CONCERN". 
(591) Culori revendicate: alb, negru, oranj. 
(511) NCL(8) 
11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produ-

cere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, 
de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, 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 preţi-
oase 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; 

 

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

 

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

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete, cu 
excepţia celor din materiale textile; 

 

28   - jocuri, jucării; cărţi de joc; articole de gimnas-
tică şi de sport neincluse în alte clase; orna-
mente 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 co-
fetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale 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 ne-
alcoolice; 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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

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

 

45   - servicii personale şi sociale  pentru satisface-
rea necesităţilor persoanelor fizice, executate 
de către terţi; servicii de securitate pentru pro-
tecţia proprietăţii şi persoanelor. 

 

(531) CFE(5) 03.07.24; 05.05.20; 05.05.23; 
05.11.23; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 018485 
(220) 2006.01.13 
(730) Cirasico S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 55, bloc 1, MD-2004, 
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; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.03.13; 05.03.14; 
25.01.15. 

 
 

(210) 018486 
(220) 2006.01.13 
(730) Cirasico S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 55, bloc 1, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(591) Culori revendicate: albastru, galben, oranj. 
(511) NCL(8) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(5) 24.09.03; 24.09.06; 29.01.13. 
 
 

(210) 018487 
(220) 2006.01.03 
(730) Mul Chand Malu, AE 

P.O. Box 61021, Jebel Ali, Free Zone Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

(540)  

 

(511) NCL(8) 
34   - ţigări, tutun;  produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

 
 

 

 

(210) 018489 
(220) 2006.01.03 
(730) Mul Chand Malu, AE 

P.O. Box 61021, Jebel Ali, Free Zone Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 06.01.02; 06.01.04; 25.01.19. 
 
 
 
(210) 018494 
(220) 2006.01.06 
(730) NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI KAISHA 

(NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD.), JP 
1-1,  4-chome, Nishinakajima, Yodogawa-ku, 
Osaka, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
30   - tăiţei; tăiţei cu mod de preparare rapid; tăiţei 

profund congelaţi; tăiţei refrigeraţi; tăiţei us-
caţi; mâncăruri preparate ce conţin (în spe-
cial) tăiţei. 

 

 
 
 
(210) 018495 
(220) 2006.01.12 
(730) S.C. VALTER-GRUP S.R.L., MD 

Str. Pavel Boţu nr. 8, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului  "LUX". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.09; 01.01.17. 
 
 
 
(210) 018499 
(220) 2006.01.11 
(730) Smithers-Oasis Company, US 

2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls, 
Ohio 44221, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
17   - spumă fenolică destinată folosirii în aranja-

mentele florale, comercializată în blocuri, foi, 
în colivii din materiale plastice cu bază din 
materiale plastice, pe bază de materiale plas-
tice, mache sau uretan pentru stabilitate 
şi/sau pentru reţinerea apei, inclusiv cele am-
balate sau neambalate în materiale plastice 
pentru menţinerea umidităţii, în suporturi pent-
ru buchete, în cleme pentru strane şi în vaze; 
blocuri, foi şi forme fasonate şi configurate din 
timp de spumă uretanică. 

 

 
 
 
(210) 018500 
(220) 2006.01.12 
(730) Great Wall Motor Company Limited, CN 

115 South Gongnong Ave, Baoding, Hebei 
071000, China 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
12   - vehicule de locomoţie terestră, aeriană, nava-

lă sau pe calea ferată; camioane; automobile; 
vagoane; automobile de sport; automobile 
pentru transportarea pasagerilor; locuinţe mo-
bile pe roţi; mecanisme de propulsie pentru 
vehicule terestre; garnituri interioare pentru 
vehicule (capitonări); pneuri pentru roţi de 
vehicule. 

 

 
 
 
(210) 018501 
(220) 2006.01.17 
(730) S.C. MOBILOGIC S.R.L., MD 

Str. 31 August nr. 55, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  

 

(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu, albastru, 
albastru-închis, maro, roşu. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.05.01; 09.07.11; 
16.01.11; 27.05.03; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 018503 
(220) 2006.01.12 
(730) APĂ BUNĂ S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Mioriţa nr. 10, MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(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) 018504 
(220) 2006.01.16 
(730) VRABIE Iulian, MD 

Str. A. Şciusev nr. 4, ap. 1, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale 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, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor. 

 

 
 
 
(210) 018509 
(220) 2006.01.12 
(730) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstven-

nostyu "Alfarm", RU 
Ul. Kostyakova, d. 6/5, 125422, Moskva, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice, inclusiv supozitoare 

rectale; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; stu-
diul pieţei, cercetări de marketing, agenţii de 
import-export, agenţii de informaţie comercia-
lă, promovarea vânzărilor (pentru terţi), in-
clusiv colectarea diverselor produse din clasa 
05 pentru terţi (fără transportare) şi ampla-
sarea produselor pentru facilitarea examinării 
şi procurării lor de către consumatori prin 
reţelele întreprinderilor de comerţ cu amă-
nuntul şi cu ridicata; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea  antre-
prenorilor cu produse), asistenţă în adminis-
trarea întreprinderilor comerciale sau industri-
ale; demonstrarea produselor; organizarea 
expoziţiilor şi iarmaroacelor comerciale sau 
publicitare, căutarea informaţiei în fişierele de 
calculator (pentru terţi). 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018510 
(220) 2006.01.12 
(730) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstven-

nostyu "Alfarm", RU 
Ul. Kostyakova, d. 6/5, 125422, Moskva, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, inclusiv adaosuri alimentare de uz 
medical; alimente dietetice, inclusiv alimente 
proteice de uz medical; alimente pentru su-
gari; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; stu-
diul pieţei, cercetări de marketing, agenţii de 
import-export, agenţii de informaţie comercia-
lă, promovarea vânzărilor (pentru terţi), inclu-
siv colectarea diverselor produse din clasa 05 
pentru terţi (fără transportare) şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea examinării şi pro-
curării lor de către consumatori prin reţelele 
întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata; servicii de aprovizionare pentru terţi 
(cumpărarea şi asigurarea  antreprenorilor cu 
produse), asistenţă în administrarea întreprin-
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derilor comerciale sau industriale; demonstra-
rea produselor; organizarea expoziţiilor şi iar-
maroacelor comerciale sau publicitare, cău-
tarea informaţiei în fişierele de calculator 
(pentru terţi). 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
(210) 018538 
(220) 2006.01.17 
(730) CAPSAMUN M, întreprindere individuală, 

MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 7, MD-3820, Dezghingea, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
 
(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

(531) CFE(5) 26.03.11; 27.01.05; 27.05.10; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 018539 
(220) 2006.01.18 
(730) SC MIROTONIX S.R.L., MD 

Bd. Iu. Gagarin nr. 3, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
 
(511) NCL(8) 
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 agricul-
tură, incubatoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate manu-
al; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras. 

 

 
 
 
 
(210) 018540 
(220) 2006.01.18 
(730) SC MIROTONIX S.R.L., MD 

Bd. Iu. Gagarin nr. 3, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); instrumente, altele 
decât cele acţionate manual, pentru agricultu-
ră, incubatoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate manu-
al; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras. 

 

 
 
 
(210) 018541 
(220) 2006.01.18 
(730) SC MIROTONIX S.R.L., MD 

Bd. Iu. Gagarin nr. 3, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
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 agricul-
tură, incubatoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate manu-
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al; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apara-
te de ras. 

 

 
 
 
(210) 018542 
(220) 2006.01.18 
(730) SC MIROTONIX S.R.L., MD 

Bd. Iu. Gagarin nr. 3, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
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 agricul-
tură, incubatoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate manu-
al; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras. 

 

 
 
 
(210) 018547 
(220) 2006.01.18 
(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweignieder-

lassung Wädenswil, CH 
Steinacherstraβe 101, 8804 Au, Elveţia 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - pesticide, în special produse pentru distruge-

rea animalelor dăunătoare, fungicide, erbici-
de, insecticide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018548 
(220) 2005.10.26 
 
 

(730) MĂRGINEANU Virgiliu, MD 
Str. Cireşilor nr. 88, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

 
 
(210) 018549 
(220) 2005.10.26 
(730) MĂRGINEANU Virgiliu, MD 

Str. Cireşilor nr. 88, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "TV", "STUDIO". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 018550 
(220) 2006.01.17 
(730) CRAMA DOMNEASCĂ S.R.L., MD 

Str. Nicolae Costin nr. 61, bloc 3, ap. 114, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 018551 
(220) 2006.01.20 
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(730) IVARO S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 33, MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

(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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 018554 
(220) 2006.01.11 
(730) Fantazia-Petrol S.R.L., MD 

Traseul Brest-Odesa, km 654, MD-4601, 
Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor. 

 

 
 
 
(210) 018558 
(220) 2006.01.18 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi, 
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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018559 
(220) 2006.01.18 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor "ЗНАК ЯКОСТI". 
(511) NCL(8) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018563 
(220) 2006.01.18 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi, 
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. 

 

 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 018564 
(220) 2006.01.18 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi, 
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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018566 
(220) 2006.01.18 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi, 
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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018567 
(220) 2006.01.18 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi, 
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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
(210) 018570 
(220) 2006.01.18 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018571 
(220) 2006.01.18 
(730) S.C. LIDERFONE S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 33, of. 711, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 018573 
(220) 2006.01.27 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018574 
(220) 2006.01.27 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018575 
(220) 2006.01.27 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018576 
(220) 2006.01.27 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018578 
(220) 2006.01.20 
(730) PROLOGIC S.R.L., MD 

Str. A. Puşkin nr. 50, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: pantone negru, portocaliu. 
(511) NCL(8) 
18   - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste ma-

teriale 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, răchi-
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tă, 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 bu-
cătărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu ex-
cepţia pensulelor); materiale pentru perii; ma-
teriale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi 
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, 
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; 

 

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

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete, 
cu excepţia celor din materiale textile. 

 

(531) CFE(5) 07.03.11; 26.07.15; 26.11.09; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 018579 
(220) 2006.01.18 
(730) Red Point S.R.L, întreprindere mixtă, MD 

Str. Ismail nr. 52, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "COMPUTERS". 
(511) NCL(8) 
35   - gestionarea afacerilor comerciale. 
 

(531) CFE(5) 26.01.05; 27.01.06; 27.05.10; 
27.05.11. 

 
 
 
(210) 018580 
(220) 2006.01.26 
(730) SOHO-CLUB S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Drumul Viilor nr. 43, bloc 1, ap. 18, MD-2021, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

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

 

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

 

 
 
(210) 018581 
(220) 2006.01.18 
(730) JARDAN Vladimir, MD 

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor. 

 

 
 
 
(210) 018584 
(220) 2006.02.01 
(730) OPTIMUS PLUS S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 107a, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "LIGHTING". 
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(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau verificarea curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi reprodu-
cerea sunetelor sau imaginilor; suporturi mag-
netice de înregistrare, discuri acustice; distri-
buitoare automate şi mecanisme pentru apa-
ratele cu preplată; case înregistratoare, maşini 
de calculat, echipament pentru prelucrarea in-
formaţiei şi calculatoare, extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produ-
cere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, 
de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 25.07.07; 26.04.07; 
26.04.13; 26.04.18; 26.11.14. 

 
 
 
(210) 018585 
(220) 2006.02.01 
(730) OPTIMUS PLUS S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 107a, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; su-
porturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pent-
ru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produ-
cere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, 
de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

(531) CFE(5) 01.15.03; 27.01.01; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 018586 
(220) 2006.01.19 
(730) GORINCIOI Svetlana, MD 

Str. Vasile Lupu nr. 42, bloc 2, MD-2008, 
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. 

 

 
 
 
(210) 018589 
(220) 2006.01.24 
(730) MATVEEV Constantin, MD 

Str. A. Donici nr. 36, MD-2039, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semi-
finite; materiale de călăfătuire, etanşare şi izo-
lare; tuburi flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; tuburi ri-
gide nemetalice pentru construcţii; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile, monumente nemetalice; 
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21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie (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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 
 
 
(210) 018591 
(220) 2006.01.19 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

 
 
 
(210) 018592 
(220) 2006.01.26 
(730) EuroFasad S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 

 
 
(511) NCL(8) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.12; 27.05.22; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018593 
(220) 2006.01.24 
(730) ALEXA Evghenia, MD 

Str. Miron Costin nr. 21, ap. 10, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "TOUR". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; servicii prestate 
de magazine; 

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare 
temporară. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 018594 
(220) 2006.01.26 
(730) EuroFasad S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 

ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi me-
talice, seifuri; produse metalice care nu sunt 
incluse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.10; 27.05.12. 
 
 
 
(210) 018597 
(220) 2006.01.19 
(730) EISAI CO., LTD., JP 

6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japonia 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018598 
(220) 2006.01.19 
(730) EISAI CO., LTD., JP 

6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 



MD - BOPI 1/2007                            TRADEMARKS 
 

 100

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

 
 
 
(210) 018599 
(220) 2006.01.28 
(730) Crotalus-Com S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 27, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 03.11.01; 20.07.01; 20.07.02; 
27.03.03. 

 
 
 
(210) 018600 
(220) 2006.01.20 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018601 
(220) 2006.01.20 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
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) 05.03.13; 25.01.06; 26.01.15; 
26.01.16; 27.05.11; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 018603 
(220) 2006.01.20 
(730) COJOCARU Olga, MD 

Str. Petru Rareş nr. 18, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; 

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; 
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse 
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 09.07.19; 25.01.15; 27.05.03. 
 
 
 
(210) 018605 
(220) 2006.01.20 
(730) COJOCARU Olga, MD 

Str. Petru Rareş nr. 18, MD-2005, 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 comes-
tibile; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.04.02; 03.04.24. 
 
 
 
(210) 018630 
(220) 2006.01.26 
(730) Vicuron Pharmaceuticals Inc., corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
455 South Gulph Road, King of Prussia, 
Pennsylvania 19406, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

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

infecţiilor micotice. 
 

 
 
(210) 018631 
(220) 2006.01.26 
(730) Vicuron Pharmaceuticals Inc., corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
455 South Gulph Road, King of Prussia, 
Pennsylvania 19406, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratamentul in-

fecţiilor micotice. 
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(210) 018634 
(220) 2006.01.30 
(730) BRAILA Pavel, MD 

Str. Armenească nr. 6, ap. 3, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 16.03.05; 26.04.18; 27.05.14; 
27.05.25. 

 
 
 
(210) 018647 
(220) 2006.02.02 
(730) OPTIMUS PLUS S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 107a, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi di-
dactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 
reproducerea sunetelor sau imaginilor; supor-
turi magnetice de înregistrare, discuri acustice; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparatele cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament pentru pre-
lucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-
re a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

 
 
(210) 018654 
(220) 2006.02.03 
(730) Sudzucker Moldova S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. 27 August nr. 1, MD-5201, Drochia, 
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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 018655 
(220) 2006.02.03 
(730) Sudzucker Moldova S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. 27 August nr. 1, MD-5201, Drochia, 
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 co-
fetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 018656 
(220) 2006.02.03 
(730) Sudzucker Moldova S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. 27 August nr. 1, MD-5201, Drochia, 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018658 
(220) 2006.02.03 
(730) Sudzucker Moldova S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. 27 August nr. 1, MD-5201, Drochia, 
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; 

 

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

 

 
 
 
 

(210) 018661 
(220) 2006.01.30 
(730) MORARU Nicolae, MD 

Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 24, MD-2068, 
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 comesti-
bile; 

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018662 
(220) 2006.01.30 
(730) MORARU Nicolae, MD 

Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 24, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 018663 
(220) 2006.01.30 
(730) MARS, INCORPORATED, US 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
30   - cafea şi înlocuitori de cafea; ceai, cacao, cio-

colată de băut; zahăr, orez, tapiocă, sago, făi-
nă şi preparate făcute din cereale, pâine, bis-
cuiţi, prăjituri, produse de patiserie, ciocolată 
şi produse de cofetărie, îngheţată; gheaţă de 
răcit; miere, sirop de melasă; sare, muştar; 
oţet, sosuri; condimente; mirodenii; produse 
alimentare gata incluse în clasa 30. 

 

 

(210) 018665 
(220) 2006.01.30 
(730) Aktiebolaget Electrolux, SE 

SE-105 45 Stockholm, Suedia 
(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
07   - maşini de spălat vase şi piese pentru maşini 

de spălat vase, şi anume mânere de pulveri-
zatoare. 

 

 
 

(210) 018683 
(220) 2006.02.03 
(730) BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 

Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018684 
(220) 2006.02.03 
(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, geaman-

tane, valize; genţi; 
 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-
perit capul. 
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(210) 018685 
(220) 2006.02.06 
(730) PIROGAN Vladimir, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 44, ap. 81,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "ЛЮКС". 
(511) NCL(8) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; construc-

ţii nemetalice transportabile; 
 

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

 

(531) CFE(5) 07.03.11; 26.03.06; 26.03.24; 
26.11.07; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 018686 
(220) 2006.02.06 
(730) DANAIA-LUCHIANOV, întreprindere indivi-

duală, MD 
Str. A. Şciusev nr. 33, ap. 3, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
 

(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de lobbysm în scopuri comerciale; inclu-
siv operaţiuni de export-import; vânzări angro 
şi cu amănuntul; servicii prestate de magazi-
ne; servicii prestate de  magazine specia-
lizate; servicii prestate de centre comerciale; 
servicii prestate de  magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.13; 27.05.25. 
 
 
 
(210) 018687 
(220) 2006.02.09 
(730) CEAICOVSCHI Angela, MD 

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri igie-

nice şi de frumuseţe pentru oameni sau anima-
le; servicii agricole, horticole  şi forestiere. 

 

 
 
(210) 018688 
(220) 2006.02.08 
(730) Astorta S.A., MD 

Str. Kiev nr. 2, MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

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

 

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; pro-
duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea 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 ani-
malelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de con-
strucţie metalice; construcţii metalice transpor-
tabile; materiale metalice pentru căile ferate; 
cabluri şi sârme metalice neelectrice; lăcătu-
şărie 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 agricul-
tură, incubatoare pentru ouă; 

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; su-
porturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi meca-
nisme pentru aparatele cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, den-

tare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali; 
articole ortopedice, material pentru suturi; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-
re a aburului, de gătit, de răcire, de distribuţie 
a apei şi instalaţii sanitare; 

 

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

 

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

 

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 imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia 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 semifi-
nite; materiale de călăfătuire; 

 

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

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, 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 pre-
ţioase 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 umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau a materia-
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lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 
 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

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

 

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 pent-
ru pomul de Crăciun; 

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale 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, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice; 
 

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
 

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

 

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; 

 

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-
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 forestie-
re; 

 

45   - servicii personale şi sociale  pentru satisface-
rea necesităţilor persoanelor fizice, executate 
de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor. 

 

 
 
 
(210) 018692 
(220) 2006.02.06 
(730) LUXOCHIM S.R.L., MD 

Str. Gheorghe Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17, 
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018693 
(220) 2006.02.08 
(730) VOZNIUC Artem, UA 

Str. Otradnaia nr. 6, ap. 2, 65012, Odesa, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Радио". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 018694 
(220) 2006.02.08 
(730) VOZNIUC Artem, UA 

Str. Otradnaia nr. 6, ap. 2, 65012, Odesa, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "радио". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018697 
(220) 2006.02.09 
(730) GLORINAL S.R.L., MD 

Str. Zamfir Arbore nr. 15, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
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; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul şi elabo- 
 
 
 

rarea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice. 

 

 
 
 
(210) 018703 
(220) 2006.02.08 
(730) SERGHEEV Vladimir, MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 9,  
ap. 5, MD-2009, 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 comes-
tibile; 

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

 
 
 
(210) 018732 
(220) 2006.02.20 
(730) BROTERS S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "S R L". 
(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 comes-
tibile;  
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31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.10; 05.07.13; 26.04.15. 
 
 
 
(210) 019406 
(220) 2006.06.08 
(730) ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprin-

dere mixtă, MD 
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "вино", "стаканчики для удобства",  
"открывать здесь", "6 стаканчиков",  "6". 

(511) NCL(8) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 05.03.04; 11.03.02; 26.01.18; 
26.04.16; 27.05.13; 27.05.22; 28.05.00. 
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Lista mărcilor înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, 

numărul înregistrării mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei  ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

depozit 

(220) 
Data 

depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 018646 2006.02.02 14136 2006.12.12 09,11,14,17, 

20,35,37,40,42 
OPTIMUS PLUS S.R.L., MD 7/2006 

2 018781 2006.02.21 14137 2006.12.06 35,36 INVESTPRIVATBANK S.A.,  
bancă comercială, MD 

7/2006 

3 018819 2006.02.23 14138 2006.12.06 16,19,21,35 FEDULA Iuri, MD 7/2006 
4 018906 2006.03.15 14141 2006.12.06 33,35 LEADUHIN Oleg, MD 7/2006 
5 017454 2005.07.25 14321 2006.12.14 05,35 BOSNALIJEK,  

Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA 

7/2006 

6 017455 2005.07.25 14322 2006.12.14 05,35 BOSNALIJEK,  
Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA 

7/2006 

7 017457 2005.07.25 14323 2006.12.14 05,35 BOSNALIJEK,  
Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA 

7/2006 

8 017458 2005.07.25 14324 2006.12.14 05,35 BOSNALIJEK,  
Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA 

7/2006 

9 014518 2004.04.08 14350 2006.12.19 41,43 CASINO NATIONAL GROUP 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

9/2005 

10 019078 2006.03.30 14351 2006.12.06 01,05,35 HIDROCHIM S.R.L., MD 8/2006 
11 016595 2005.03.29 14352 2006.12.07 35,38 PROINFOTEH S.R.L., MD 3/2006 
12 015442 2004.09.15 14353 2006.12.07 18,25,26 BURGAZLI TEKSTIL  

SAN. VE TIC. LTD. ŞTI, TR 
8/2006 

13 015933 2004.12.21 14355 2006.12.07 29,30,35 SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A., CH 

8/2006 

14 016150 2005.02.15 14356 2006.12.07 09 Cortland Marketing Limited, VG 8/2006 
15 016265 2005.02.23 14357 2006.12.07 30 SUCAFINA S.A., CH 8/2006 
16 016394 2005.01.14 14358 2006.12.07 29,30,31,34, 

35,37,38,39,43 
Moldagroproduct S.R.L., MD 8/2006 

17 016398 2005.01.18 14359 2006.12.07 29,32,33,35,39 Moldagroproduct S.R.L., MD 8/2006 
18 016478 2005.03.14 14360 2006.12.07 03,05,29,30 Moldagroproduct S.R.L., MD 8/2006 
19 016522 2005.03.21 14361 2006.12.07 36,37 PANECAT-AGRO S.R.L.,  

societate comercială, MD 
8/2006 

20 016523 2005.03.21 14362 2006.12.07 36,37 PANECAT-AGRO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

8/2006 

21 016618 2005.02.02 14363 2006.12.07 03,05,10,11, 
18,20,21,31,35,

44,45 

GHERASIM Alexandru, MD 8/2006 

22 016623 2005.02.02 14364 2006.12.07 16,35,38,42,45 GHERASIM Alexandru, MD 8/2006 
23 016645 2005.03.31 14365 2006.12.07 28,41 HADJIKOV Serghei, MD 8/2006 
24 016668 2005.04.07 14366 2006.12.07 35,36,37, 

39,42,43 
Auto Space S.R.L., MD 8/2006 

25 017508 2005.07.29 14368 2006.12.11 29,35,43 SoloMia,  
Limited Liability Company, Ukraine-
British Joint Venture with foreign 
investment, UA 

8/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
26 017505 2005.08.01 14369 2006.12.11 33 VOX-DESIGN S.R.L., MD 8/2006 
27 017503 2005.07.27 14370 2006.12.11 35,41 DINA-COCIUG S.R.L.,  

societate comercială, MD 
8/2006 

28 017501 2005.07.27 14371 2006.12.11 09 MICROSOFT CORPORATION, US 8/2006 
29 017255 2005.06.24 14372 2006.12.11 37 Grinvitas-Auto S.R.L., MD 8/2006 
30 017262 2005.06.23 14373 2006.12.11 05 Genentech, Inc.,  

a Delaware corporation, US 
8/2006 

31 017323 2005.07.06 14374 2006.12.11 05,30,35 BILFI S.R.L., MD 8/2006 
32 017327 2005.07.01 14375 2006.12.11 09 AROLS ELECTRO S.R.L.,  

firmă comercială de producţie, MD 
8/2006 

33 017357 2005.07.07 14376 2006.12.11 09,16,21,25,30, 
32,33,34,35,37, 

39,41,42,43 

GHERASIM Alexandru, MD 
 

8/2006 

34 017402 2005.07.12 14377 2006.12.11 16,35,40,41 LUCANOV-VALENTINA,  
întreprindere individuală, MD 

8/2006 

35 017456 2005.07.25 14378 2006.12.11 05,35 BOSNALIJEK, 
Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA 

8/2006 

36 017478 2005.07.25 14379 2006.12.11 20,29,35,39 FRIGOTEHSOR S.R.L., MD 8/2006 
37 017487 2005.07.29 14380 2006.12.11 35 CALMIS Corneliu, MD 8/2006 
38 017490 2005.07.27 14381 2006.12.11 35,39,43 MERAJI Nicolae, MD 8/2006 
39 017491 2005.07.26 14382 2006.12.11 34 Gallaher Limited, GB 8/2006 
40 017492 2005.07.26 14383 2006.12.11 34 Gallaher Limited, GB 8/2006 
41 017495 2005.07.27 14384 2006.12.11 33 CASCADVIN S.R.L., MD 8/2006 
42 016957 2005.05.13 14385 2006.12.13 29,30 MANIACOV Alexei, MD 4/2006 
43 017433 2005.07.18 14386 2006.12.13 32,35 EFES VITANTA MOLDOVA                     

BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

7/2006 

44 017623 2005.08.18 14387 2006.12.13 30 BUCURIA S.A., MD 8/2006 
45 017624 2005.08.18 14388 2006.12.13 30 BUCURIA S.A., MD 8/2006 
46 017625 2005.08.18 14389 2006.12.13 30 BUCURIA S.A., MD 8/2006 
47 017626 2005.08.18 14390 2006.12.13 30 BUCURIA S.A., MD 8/2006 
48 017627 2005.08.18 14391 2006.12.13 30 BUCURIA S.A., MD 8/2006 
49 017628 2005.08.16 14392 2006.12.13 02,19,27 PÂSLARI Octavian, MD 8/2006 
50 017630 2005.08.17 14393 2006.12.13 05 NOVARTIS AG, CH 8/2006 
51 017035 2005.05.25 14394 2006.12.13 16,32,33,35,39 EURO-ALCO S.A., MD 8/2006 
52 017047 2005.05.25 14395 2006.12.13 33,35 EURO-ALCO S.A., MD 8/2006 
53 017055 2005.05.30 14396 2006.12.13 07,09,11 KOC HOLDING A.S., TR 8/2006 
54 017092 2005.05.19 14397 2006.12.13 19,20 Pro Tec Vinduer A/S, DK 8/2006 
55 017124 2005.06.07 14398 2006.12.13 05 CHEKHLOV Aleksei, RU 8/2006 
56 017245 2005.06.20 14399 2006.12.13 34 Gallaher Limited, GB 8/2006 
57 017474 2005.07.25 14400 2006.12.12 09,16,35,38 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, 

MD 
7/2006 

58 017631 2005.08.17 14401 2006.12.12 05,10 SOCIAL MARKETING SOLUTIONS 
S.R.L., RO 

8/2006 

59 017637 2005.08.17 14402 2006.12.12 39,43 Emirates, AE 8/2006 
60 017638 2005.08.17 14403 2006.12.12 39 Emirates, AE 8/2006 
61 017639 2005.08.17 14404 2006.12.12 39,42,43 DNATA, AE 8/2006 
62 017640 2005.08.17 14405 2006.12.12 39 Emirates, AE 8/2006 
63 017641 2005.08.29 14406 2006.12.12 02,19,35,37 GHEBEŞT Irina, MD 8/2006 
64 017647 2005.08.17 14407 2006.12.12 39 Emirates, AE 8/2006 
65 017649 2005.08.17 14408 2006.12.12 05 MMI Corporation,  

corporaţie organizată conform 
legilor insulelor Caimane, KY 

8/2006 

66 017653 2005.08.19 14409 2006.12.12 32,33 V.S. - EXPORT S.R.L., MD 8/2006 
67 017654 2005.08.19 14410 2006.12.12 29,30,35,43 GARIUC Cornel, MD 8/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
68 017659 2005.08.23 14411 2006.12.12 05 RANBAXY LABORATORIES 

LIMITED, IN 
8/2006 

69 017660 2005.08.23 14412 2006.12.13 35 RINER-COM S.R.L., MD 8/2006 
70 017663 2005.08.25 14413 2006.12.13 33 United Wine Company S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
8/2006 

71 017664 2005.08.25 14414 2006.12.13 33 United Wine Company S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

8/2006 

72 017665 2005.08.25 14415 2006.12.13 33 United Wine Company S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

8/2006 

73 017666 2005.08.25 14416 2006.12.13 33 United Wine Company S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

8/2006 

74 017667 2005.08.26 14417 2006.12.13 43 Sbarro Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului New York, US 

8/2006 

75 017701 2005.09.02 14418 2006.12.13 33 United Wine Company S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

8/2006 

76 017702 2005.09.02 14419 2006.12.13 33 United Wine Company S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

8/2006 

77 017703 2005.09.02 14420 2006.12.13 33,35 DIACONU Vasile, MD 8/2006 
78 017704 2005.09.02 14421 2006.12.13 33,35 DIACONU Vasile, MD 8/2006 
79 017705 2005.09.05 14422 2006.12.13 05 DEPOFARM S.R.L., MD 8/2006 
80 017708 2005.09.09 14423 2006.12.13 29,35 Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 

"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
8/2006 

81 017709 2005.09.09 14424 2006.12.13 29,35 Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 
"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 

8/2006 

82 017710 2005.09.09 14425 2006.12.13 05,28,29, 
30,31,32 

Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 
"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 

8/2006 

83 017712 2005.09.09 14426 2006.12.13 29,30,32 Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 
"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 

8/2006 

84 017513 2005.08.02 14427 2006.12.13 02,03,06,07, 
09,11,17,19, 

21,35 

EXPROTEH S.R.L., MD 8/2006 

85 017529 2005.08.03 14428 2006.12.13 21,32,33, 
35,39,43 

EURO-ALCO S.A., MD 8/2006 

86 017537 2005.08.03 14429 2006.12.13 33 CASCADVIN S.R.L., MD 8/2006 
87 017539 2005.08.03 14430 2006.12.13 35,43 VIJELIOS S.R.L., MD 8/2006 
88 017541 2005.07.28 14431 2006.12.13 32,33 CUZNEŢOV Iurie, MD 8/2006 
89 017557 2005.08.04 14432 2006.12.13 09 Phenomenon Agents Limited, VG 8/2006 
90 017559 2005.07.29 14433 2006.12.13 16,29,35,39,43 SORO-METEOR-COM S.R.L., MD 8/2006 
91 017561 2005.08.10 14434 2006.12.14 33,35 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
8/2006 

92 017596 2005.08.11 14435 2006.12.14 21,33,35 CABIGRUP S.R.L., MD 8/2006 
93 017597 2005.08.11 14436 2006.12.14 21,33,35 CABIGRUP S.R.L., MD 8/2006 
94 017599 2005.08.10 14437 2006.12.14 33,35 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
8/2006 

95 017602 2005.08.10 14438 2006.12.14 39 SAFMARINE  
(PROPRIETARY) LIMITED, ZA 

8/2006 

96 017608 2005.08.12 14439 2006.12.14 33 GB & Co S.R.L., societate 
comercială, companie, MD 

8/2006 

97 017615 2005.08.15 14440 2006.12.14 03,16 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

8/2006 

98 017616 2005.08.15 14441 2006.12.14 03 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

8/2006 

99 017620 2005.08.18 14442 2006.12.14 30 EUROCOMPRODEX S.R.L., MD 8/2006 
100 017621 2005.08.18 14443 2006.12.14 30 EUROCOMPRODEX S.R.L., MD 8/2006 
101 017253 2005.06.22 14444 2006.12.13 03 Mary Kay Inc.,  

corporaţie din statul Delaware, US 
8/2006 
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102 018887 2006.03.02 14445 2006.12.13 34,35 ILCENCO Vsevolod, MD 8/2006 
103 018999 2006.03.15 14446 2006.12.14 32,33 TOMAI-VINEX S.A.,  

întreprindere mixtă  
moldo-irlandeză, MD 

8/2006 

104 019000 2006.03.15 14447 2006.12.14 32,33 TOMAI-VINEX S.A.,  
întreprindere mixtă  
moldo-irlandeză, MD 

8/2006 

105 018954 2006.03.29 14448 2006.12.15 33 Annata-Plus  S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

8/2006 

106 018953 2006.03.29 14449 2006.12.15 33 Annata-Plus S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

8/2006 

107 017510 2005.07.29 14450 2006.12.14 09,25 Carhartt, Inc., corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului 
Michigan, US 

8/2006 

108 017511 2005.07.29 14451 2006.12.14 09,25 Carhartt, Inc., corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului 
Michigan, US 

8/2006 

109 018733 2006.02.16 14452 2006.12.18 30 MANOLI Irina, MD 8/2006 
110 015081 2004.05.04 14453 2006.12.18 32,33,35,43 RUSTREAM LIMITED, companie 

cu răspundere limitată, CY 
8/2006 

111 017421 2005.07.19 14454 2006.12.18 33 GB & Co S.R.L., societate 
comercială, companie, MD 

7/2006 

112 014961 2004.06.09 14455 2006.12.19 09,38 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

5/2005 

113 018209 2005.12.06 14456 2006.12.18 03,14,18, 
25,28,35 

AVON PRODUCTS, INC., US 8/2006 

114 017408 2005.07.12 14457 2006.12.19 16,35 OLTREVAL S.R.L., MD 6/2006 
115 015795 2004.11.04 14458 2006.12.20 35 TARGET ADVERTISING S.R.L, 

întreprindere mixtă, MD 
1/2006 

116 016773 2005.04.19 14459 2006.12.21 43 BAJURA-COM S.R.L., MD 3/2006 
117 016774 2005.04.25 14460 2006.12.22 03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 3/2006 
118 016775 2005.04.25 14461 2006.12.22 03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 3/2006 
119 016776 2005.04.25 14462 2006.12.22 03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 3/2006 
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Lista mărcilor reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite,  data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numerele BOPI în care au  fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116) Nr. 
înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării  
reînnoirii 

(511) 
 Clase 

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

(442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 123 2016.10.09 09 SONY KABUSHIKI KAISHA, also trading  

as Sony Corporation, JP 
7-35, Kitashinagawa 6-chome,  
Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia 

 6/1994 

2 R 938 2014.04.04 31 Chr. Hansen A/S, DK 
10-12 Bøge Alle, DK-2979 Hørsholm, 
Danemarca 

 2/1995 

3 R 4855 2016.03.14 29,33 CIMIŞLIA S.A., agrofirmă, MD 
Str. V. Alecsandri nr. 77, MD-4100, Cimişlia,  
Republica Moldova 

3/1997 9/1997 

4 R 5080 2016.02.12 10 I-STAT CORPORATION, US  
104 Windsor Center Drive, East Windsor,  
NJ 08520, Statele Unite ale Americii 

5/1997 11/1997 

5 R 5123 2015.12.12 03 MIDGARD TERRA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Transnistria nr. 6, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

4/1997 11/1997 

6 R 5124 2015.12.12 03 MIDGARD TERRA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Transnistria nr. 6, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

4/1997 11/1997 

7 R 5161 2016.07.09 33 Altia plc, FI 
Salmisaarenranta 7, 00180 Helsinki, 
Finlanda 

6/1997 12/1997 

8 R 5223 2016.10.01 03,05,08, 
16,25 

BIC VIOLEX S.A., GR 
5A,145 69 Anixi, ATTICA, Grecia 

7/1997 12/1997 

9 R 5258 2016.07.29 34 Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 
"Petro", RU  
Petergofskoye shosse, d.71,  
Sankt-Petersburg, 198206, Federaţia Rusă 

8/1997 1/1998 

10 R 5284 2016.07.05 30 BIFA BISKUVI VE GIDA SANAYII ANONIM 
SIRKETI,TR  
Eregli Yolu Uzeri Karaman, Turcia 

7/1997 1/1998 

11 R 5320 2016.10.31 28 Mikasa Corporation, JP 
11-2, 3-Chome, Kusunoki-cho, Nishi-ku, 
Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, Japonia 

8/1997 1/1998 

12 R 5330 2016.11.28 16,36 BANCA DE ECONOMII, MD  
Str. Cosmonauţilor nr. 6, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

8/1997 1/1998 

13 R 5331 2016.11.28 16,36 BANCA DE ECONOMII, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 6, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

8/1997 1/1998 

14 R 5383 2016.12.10 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125/127, D-12489 Berlin, 
Germania 

9/1997 2/1998 

15 R 5384 2016.12.10 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125/127, D-12489 Berlin, 
Germania 

9/1997 2/1998 

16 R 5385 2016.12.10 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125/127, D-12489 Berlin, 
Germania 

9/1997 2/1998 

17 R 5386 2016.12.10 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125/127, D-12489 Berlin, 
Germania 

9/1997 2/1998 
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18 R 5412 2016.12.18 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

Glienicker Weg 125/127, D-12489 Berlin, 
Germania 

9/1997 2/1998 

19 R 5413 2016.12.18 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125/127, D-12489 Berlin, 
Germania 

9/1997 2/1998 

20 R 5459 2017.01.16 12 ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as ISUZU MOTORS LIMITED, JP 
26-1, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku, 
Tokyo, Japonia 

10/1997 3/1998 

21 R 5629 2017.04.07 05 Bristol-Myers Squibb SARL, companie 
franceză, FR 
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil 
Malmaison, Franţa 

1/1998 6/1998 

22 R 5655 2016.11.18 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125/127, D-12489 Berlin, 
Germania 

1/1998 7/1998 

23 R 5656 2016.11.18 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125/127, D-12489 Berlin, 
Germania 

1/1998 7/1998 

24 R 5708 2016.05.06 32 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT  
SANAYII A.Ş., TR 
Eski Londra Asfalti N:22 Haznedar Mevkii 
P.K. 1, Bahçelievler / Istanbul, Turcia 

2/1998 7/1998 

25 R 5724 2017.04.21 25,35 Calvin Klein Trademark Trust, US 
Rodney Square North, 1100 North Market  
Street, Wilmington, Delaware 19890, Statele 
Unite ale Americii 

2/1998 7/1998 

26 R 5725 2017.04.21 24,25, 
35,42 

Calvin Klein Trademark Trust, US 
Rodney Square North, 1100 North Market  
Street, Wilmington, Delaware 19890, Statele 
Unite ale Americii 

2/1998 7/1998 

27 R 5761 2017.04.04 01,04 Chevron Global Energy Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US  
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, 
CA 94583, Statele Unite ale Americii 

2/1998 8/1998 

28 R 5833 2016.10.10 09,38,41 Orion Pictures Corporation, US  
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, 
California 90067-6241, Statele Unite ale 
Americii 

11/1997 
4/1998 

9/1998 

29 R 6081 2017.09.01 29 UNILEVER N.V., NL  
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Olanda 

8/1998 1/1999 

30 R 6115 2017.08.29 30 UNILEVER N.V., NL  
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Olanda 

9/1998 3/1999 

31 R 7771 2016.09.20 32,33 NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-irlandeză, MD  
Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/1998 3/2001 
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VI 
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. 

P 

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

of the country according to the WIPO Standard ST.3   
(74)  Numele 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, half-
yearly) 

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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FF4L Desene 
şi modele industriale înregistrate / 

Registered industrial designs 

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) 945 
(15) 2006. 12.19 
(51) LOC (8) Cl. 02-04 
(21) f 2006 0057 
(22) 2006. 05.16 
(18) 2011. 05.16. 
(28) 4 

(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
A MOLDOVEI, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 168, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) MALCOCI Marina, MD    
(54) Încălţăminte 

 
 
(55) 
 
 
 

 

 

 
1  2 
 
 
 

 
 

 
 

3  4 
 
 
 

 
 



DESIGN  MD - BOPI 1/2007 
 

 121 

(11) 946 
(15) 2006.12.19 
(51) LOC (8) Cl. 03-01 
(21) f 2006 0058 
(22) 2006. 05.16 
(18) 2011. 05.16 
(28) 3 

(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
 A MOLDOVEI, MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 168, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) MALCOCI Marina, MD    
(54) Genţi transformabile, mapă 

 
 
(55) 
 
 

 

 

1  2 
 
 
 
 

 
3 
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(11) 947 
(15) 2006.12.15 
(51) LOC (8) Cl. 06-01, 02, 03, 04, 05 
(21) f 2006 0036 
(22) 2006. 03.23 
(18) 2011. 03.23 
(28) 19 

(71)(73) ANTURAJ NOU S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) BOLEACU Ghenadie, MD    
            BADICU Iurie, MD    
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Seturi de mobilă, colţare, mese, scaune, 

dulapuri, canapele 
(55) 
 
 
 
 

 
1 
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(11) 947 
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 (11) 947 
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(11)   947 
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6  7 

 
 
 

 

  

8  9  10 
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(11)   947 
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(11)   947 
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(11)   947 
 
 
 
 

 

16.1  16.2 
 
 
 
 
 

 

  

 
17  18  19 
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(11) 948 
(15) 2006.12.14 
(51) LOC (8) Cl. 06-03 
(21) f 2006 0061 
(22) 2006. 06.02 
(18) 2011. 06.02 
(28) 7 

(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) Mese 

 
 
(55) 
 
 
 

 
 

1 
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(11) 948 
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(11) 948 
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(11) 948 
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(11) 948 
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(11) 948 
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(11) 948 
 
 
 

 
7 

 
 

 
 



MD - BOPI 1/2007                                                         DESIGN 

 136 

(11) 949 
(15) 2006.12.13 
(51) LOC (8) Cl. 06-07 
(21) f 2006 0068 
(22) 2006.06.22 
(18) 2011.06.22 
(28) 2 

(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) Furnituri pentru fixarea oglinzilor de 

perete 
 
 
(55) 
 
 

 

 

 

1.1  1.2  1.3 
 
 
 
 
 

 

  

 
1.4  2.1  2.2 
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(11) 949 
 
 

2.3 
 
 

 

 
 
(11) 950 
(15) 2006.12.19 
(51) LOC (8) Cl. 07-99; 20-02 
(21) f 2006 0063 
(22) 2006.06.09 
(18) 2011.06.09 
(28) 1 

(71)(72)(73) IVASENCO Igor, MD 
Str. N. Zelinski nr. 28, bloc 5, ap. 42, 

           MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 
(74) CIUBUC Iulia 
(54) Dispozitiv de menţinere a umezelii 

plantelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 1/2007                                                         DESIGN 

 138 

(11) 950 

(55) 

 

 

 

 

 
1.1  1.2  1.3 
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(11) 951 
(15) 2006.05.19 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2004 0027 
(22) 2004.03.01 
(18) 2009.03.01 

(28) 1 
(71)(73)  LAVINA GRUP S.R.L., MD    

Str. 27 August nr. 96, MD-2003, 
            Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 
(72) SONIC Nelea, MD    
(54) Butelie 

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

  

 

 

1.1  1.2  1.3  1.4 
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(11) 952 
(15) 2006.12.21 
(51) LOC (8) Cl. 09-03 
(21) f 2006 0039 
(22) 2006.03.27 
(18) 2011.03.27 
(31) 3022600 
(32) 2005.09.28 
(33) GB 
(28) 1 

(71)(73) CROWN PACKAGING 
           TECHNOLOGY, INC., US 

11535, S Central Avenue, Alsip, Illinois,        
60803-2599, Statele Unite ale Americii 

(72) Andrew Gregory Ioannides, GB    
           Jessica Rhiannon Robson, GB    
            Benjamin Michael Fraser Zabell, GB    
(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Cutie 

 
 
(55) 
 

 

 

1.1  1.2 
 
 

 

 
1.3  1.4 
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(11) 953 
(15) 2006.12.26 
(51) LOC (8) Cl. 09-03 
(21) f 2006 0040 
(22) 2006.03.27 
(18) 2011.03.27  
(31) 3022601; 3022599 
(32) 2005.09.28; 2005.09.28 
(33) GB 
(28) 2 

(71)(73) CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, 
INC, US 
11535, S Central Avenue, Alsip, Illinois, 
60803-2599, Statele Unite ale Americii 

(72) Andrew Gregory Ioannides, GB    
           Jessica Rhiannon Robson, GB    
            Benjamin Michael Fraser Zabell, GB    
(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Cutii 

 
 
(55) 
 
 

  

 
1.1  1.2  1.3 

 
 

 

 

 

 
1.4  2.1  2.2 
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(11) 953 
 
 

 

 

 
2.3  2.4 

 
 

 
 
(11) 954 
(15) 2006.12.20 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2006 0062 
(22) 2006.06.09 
(18) 2011.06.09 
(28) 1 

(71)(73) ALCO-KAIZER S.R.L., MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) CUZNEŢOV Iurie, MD    
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Etichetă 

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

1 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în decembrie 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 

(44) 
Nr. 

BOPI 
1 842 19-08 f 2005 0077 2005.06.15 3 ENTEH S.A., MD 1/2006 
2 870 09-01 f 2005 0064 2005.05.20 6 APĂ DE DOBROGEA 

S.R.L., MD 
5/2006 

3 871 09-01 f 2005 0097 2005.07.22 1 BASAVIN-GRUP S.A., MD 5/2006 
4 872 09-03 f 2005 0095 2005.07.21 1 KOREŢKI Vladislav, MD 5/2006 
5 873 09-03 f 2005 0102 2005.08.12 1 GB & CO S.R.L., 

SOCIETATE COMERCIALĂ, 
COMPANIE, MD 

5/2006 

6 874 09-07 f 2005 0099 2005.08.01 1 STANKEVICI Andrei, MD 
STANKEVICI Iurie, MD 

5/2006 

7 875 13-01 f 2005 0104 2005.09.02 1 CONSTANTINOV Nicolai, 
MD 

5/2006 

8 876 19-08 f 2005 0106 2005.09.19 5 DA VINCI S.R.L., MD 5/2006 
9 877 25-01, 

02 
f 2005 0049 2005.04.01 2 RADIAL PLUS S.R.L., MD 5/2006 

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 

1 414 2012.02.07 f 2002 0016 2002.02.07 11-05 10 ŞERIF S.R.L., MD 
Str. Şevcenco  
nr. 81/11,  
MD-3300, 
Tiraspol, 
Republica 
Moldova 

11/2002 
7/2003 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului 

de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/067037 2005.09.07 DAIMLERCHRY-

SLER AG, DE 
Autovehicul / Vehicle / 
Véhicule 

12-08 1 2010.09.07 8/2006 

2 DM/067044 2005.09.07 DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Jucării / Toys / Jouets 21-01 1 2010.09.07 8/2006 

3 DM/067266 2005.11.11 
 

2005.09.29, 
405 05 

066.6, DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Far din spate pentru 
autovehicul, faruri 
pentru autovehicul / 
Rear light for vehicles; 
headlights  
for vehicles / Feu 
arriére de véhicules; 
phares de véhicules 

26-06 3 2010.11.11 8/2006 

4 DM/067441 2006.01.27 
 

2005.09.14,  
40504775.4, 

DE;  
2005.11.16, 
40505831.4, 

DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Roţi pentru 
autovehicul /  
Wheels for vehicle / 
Roues de véhicules 

12-16 2 2011.01.27 8/2006 

5 DM/067630 2006.03.17 
 

2005.11.30, 
405 06 

110.2, DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Retrovizoare, capac 
rabatabil din spate 
pentru autovehicul, 
calandru pentru 
autovehicul, capotă 
pentru autovehicule, 
bară de protecţie 
pentru autovehicul, 
ţeavă de eşapament 
pentru autovehicul, 
calandru pentru 
autovehicul, bară  
de protecţie / 
Rearview mirror, 
tailgates for vehicle, 
radiator grill for 
vehicle, hood for 
vehicle, bumpers for 
vehicle, exhaust pipe 
end for vehicle, 
radiator grill for 
vehicle, bumpers for 
vehicle / Rétroviseur, 
hayons de vehicule, 
calandre de véhicule, 

12-16 10 2011.03.17 8/2006 
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capot de véhicule, 
pare-chocs de 
véhicules, embout de 
sortie de tuyau 
d'échappement de 
véhicule, calandre de 
véhicule, pare-chocs 
de véhicule 

6 DM/067681 2006.03.29 MGI LUXURY 
GROUP SA, CH 

Cutie pentru ceas, 
brăţară pentru ceas, 
ceas cu brăţară, cutie 
pentru ceas, brăţară 
pentru ceas, ceas cu 
brăţară / Watch case; 
watch bracelet; watch 
with bracelet; watch 
case; watch bracelet; 
watch with bracelet / 
Boîtier de montre; 
bracelet de montre; 
montre et son 
bracelet; boîtier de 
montre; bracelet de 
montre; montre et son 
bracelet 

10-07 6 2011.03.29 8/2006 

7 DM/067708 2006.03.29 BREITLING SA, 
CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîtier 
de montre 

10-07 1 2011.03.29 8/2006 

8 DM/068058 2006.07.17 MONTRES 
WYLER SA 
GENÈVE, CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.07.17 8/2006 

9 DM/068110 2006.08.25 
 

2006.03.15, 
496328, EM 

BURG DARIO, 
IT 
PAPAROT 
IVANO, IT 

Echipament pentru 
distribuţia energiei 
electrice / Equipment 
for distribution of 
electric power / 
Matériel de distribution 
du courant électrique 

13-03 3 2011.08.25 8/2006 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 

data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de 

expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10-02 DM/068058 2006.07.17 MONTRES WYLER 

SA GENÈVE, CH 
Ceas de mână / 
Wristwatch /  
Montre-bracelet 

1 2011.07.17 8/2006 

10-07 DM/067681 2006.03.29 MGI LUXURY 
GROUP SA, CH 

Cutie pentru ceas, 
brăţară pentru ceas, 
ceas cu brăţară, cutie 
pentru ceas, brăţară 
pentru ceas, ceas cu 
brăţară / Watch case; 
watch bracelet; watch 
with bracelet; watch 
case; watch bracelet; 
watch with bracelet / 
Boîtier de montre; 
bracelet de montre; 
montre et son 
bracelet; boîtier de 
montre; bracelet de 
montre; montre et son 
bracelet 

6 2011.03.29 8/2006 

10-07 DM/067708 2006.03.29 BREITLING SA, CH Cutie pentru ceas / 
Watch case/ Boîtier 
de montre 

1 2011.03.29 8/2006 

12-08 DM/067037 2005.09.07 DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Autovehicul/ Vehicle / 
Véhicule 

1 2010.09.07 8/2006 

12-16 DM/067441 2006.01.27 
 

2005.09.14,  
40504775.4, 

DE;  
2005.11.16, 
40505831.4, 

DE 

DAIMLERCHRY- 
SLER AG, DE 

Roţi pentru 
autovehicul / Wheels 
for vehicle / Roues de 
véhicules 

2 2011.01.27 8/2006 

12-16 DM/067630 2006.03.17 
 

2005.11.30, 
405 06 110.2, 

DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Retrovizoare, capac 
rabatabil din spate 
pentru autovehicul, 
calandru pentru 
autovehicul, capotă 
pentru autovehicul, 
bară de protecţie 
pentru autovehicul, 
ţeavă de eşapament 
pentru autovehicul, 
calandru pentru 
autovehicul, bară de 
protecţie / Rearview 

10 2011.03.17 8/2006 
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mirror, tailgates for 
vehicle, radiator grill 
for vehicle, hood for 
vehicle, bumpers for 
vehicle, exhaust pipe 
end for vehicle, 
radiator grill for 
vehicle, bumpers for 
vehicle / Rétroviseur, 
hayons de vehicule, 
calandre de véhicule, 
capot de véhicule, 
pare-chocs de 
véhicules, embout de 
sortie de tuyau 
d'échappement de 
véhicule, calandre de 
véhicule, pare-chocs 
de véhicule 

13-03 DM/068110 2006.08.25 
 

2006.03.15, 
496328, EM 

BURG DARIO, IT 
PAPAROT IVANO, 
IT 

Echipament pentru 
distribuţia energiei 
electrice / Equipment 
for distribution of 
electric power / 
Matériel de distribution 
du courant électrique 

3 2011.08.25 8/2006 

21-01 DM/067044 2005.09.07 DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Jucării / Toys / Jouets 1 2010.09.07 8/2006 

26-06 DM/067266 2005.11.11 
 

2005.09.29, 
405 05 066.6, 

DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Far din spate pentru 
autovehicul, faruri 
pentru autovehicul / 
Rear light for vehicles; 
headlights for vehicles / 
Feu arriére de 
véhicules; phares de 
véhicules 

3 2010.11.11 8/2006 
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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 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi  modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi  
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/037102 HERMÈS SELLIER S.A., FR 1 2011.07.31(2R) 12/1997 8/2006 
2 DM/037576 TRAFILERIA GIUSEPPE PASSERINI 

& C. S.P.A., IT 
17 2011.09.18(2R) 12/1997 8/2006 

3 DM/038102 WESTFÄLISCHE TEXTIL-
GESELLSCHAFT KLINGENTHAL & 
CO. MBH, DE 

7(1,5,9,10,17,18,22) 2011.11.01(2R) 12/1997 8/2006 

4 DM/039016 BEAUTE PRESTIGE 
INTERNATIONAL (SOCIÈTÈ 
ANONYME), FR 

1 2011.09.13(2R) 12/1997 8/2006 

5 DM/039380 CHRISTIAN DIOR COUTURE 
(SOCIÈTÈ ANONYME), FR 

1 12/1997 12/1997 8/2006 

6 DM/041236 MONTBLANC-SIMPLO GMBH, DE 1 2011.10.25(2R) 1/1998 8/2006 
7 DM/055349 GRU.P. ITALIA - GRUPPO PELLE 

ITALIA SPA, IT 
4 2011.02.06(1R) 10/2001 8/2006 

8 DM/056809 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE SWATCH 
GROUP MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

1 2011.06.25(1R) 4/2002 8/2006 

9 DM/057619 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2011.10.16(1R) 6/2002 8/2006 

10 DM/057620 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2011.10.16(1R) 6/2002 8/2006 

11 DM/057650 MAXX GMBH GESELLSCHAFT FÜR 
SCHUTZRECHTSVERWERTUNG, DE 

12(1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,11,12,13) 

2011.08.15(1R) 6/2002 8/2006 

12 DM/057656 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2011.10.22(1R) 6/2002 8/2006 

13 DM/057657 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2011.10.22(1R) 6/2002 8/2006 

14 DM/057658 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

4 2011.10.22(1R) 6/2002 8/2006 

15 DM/057708 WENKO-WENSELAAR GMBH & CO. 
KG, DE 

30 2011.08.22(1R) 6/2002 8/2006 

16 DM/057730 RADO UHREN AG (RADO WATCH 
CO. LTD.) (MONTRES RADO S.A.), 
CH 

1 2011.10.24(1R) 6/2002 8/2006 

17 DM/057777 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

19 2011.10.26(1R) 7/2002 8/2006 

18 DM/057787 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2011.10.31(1R) 7/2002 8/2006 

19 DM/057824 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2011.10.31(1R) 7/2002 8/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 
20 DM/057825 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2011.10.31(1R) 7/2002 8/2006 

21 DM/057826 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2011.10.31(1R) 7/2002 8/2006 

22 DM/057846 MICYS COMPANY S.P.A., IT 6 2011.09.28(1R) 7/2002 8/2006 
23 DM/058047 WESTFÄLISCHE TEXTIL - 

GESELLSCHAFT KLINGENTHAL & 
CO. MBH, DE 

9(1,2,3,4,5,6,10, 
11,27) 

2011.11.23(1R) 7/2002 8/2006 

24 DM/058145 MAXX GMBH GESELLSCHAFT FÜR 
SCHUTZRECHTSVERWERTUNG, 
DE 

7(1,2,3,4,5,7,8) 2011.08.15(1R) 8/2002 8/2006 

25 DM/058160 KRÜGER GMBH & CO. KG, DE 3 2011.11.15(1R) 8/2002 8/2006 
26 DM/058169 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2011.10.31(1R) 8/2002 8/2006 

27 DM/058223 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

16 8/2002 8/2002 8/2006 

28 DM/058822 UNDERBERG KG, DE 28 2011.11.26(1R) 10/2002 8/2006 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
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. 
 

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. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 
 
 

017609 – 8/2006 
 

(730)  
Str. Independenţei nr. 30, 
bloc 4,  
MD-2072, Chişinău,  
Republica Moldova 
(750) 
Str. Independenţei nr. 30, 
bloc 4,  
MD-2072, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Bd. Moscova nr. 14, 
bloc 1,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
(750) 
Bd. Moscova nr. 14, 
bloc 1,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

2 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

016543 
 
 

– 5/2006 
 

(540)  
MOLDOVA 
100&1 

(540) 
100&1 

3 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

016544 – 5/2006 
 

(540) 
MOLDOVA 
100&1 
LUCIŞIE VINA 
THE BEST WINES OF THE 
YEAR 

(540)  
100&1 
ЛУЧШИЕ ВИНА 
THE BEST WINES 
OF THE YEAR 

4 Marcă 
 
 
 

012192 13125 6/2004 
1/2006 

 

(511)  
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; 32; 33; 34; 35; 36; 
39 – transport; ambalare şi 
depozitare de mărfuri; 
organizare de călătorii. 

(511)  
30 – zahăr de trestie, 
zahăr de sfeclă, za-
hăr brut şi prelucrat, 
toate produsele men-
ţionate comercializa-
te pentru prelucrare 
şi/sau vânzare sau 
vânzare angro (nefi-
ind produs final de 
consum); 
31; 32; 33; 34; 35; 36; 
39 – distribuirea, 
aprovizionarea, trans-
portarea şi depozitarea 
combustibilului, 
uleiurilor, benzinei, 
gazului şi lubrifianţilor, 
zahărului prelucrat şi 
brut; transportarea 
produselor cu trans-
port auto; organizarea 
transportării produse-
lor pe calea ferată, cu 
aparate de locomoţie 
aeriană şi navală; 
servicii de informaţie şi 
consultanţă referitor la 
aprovizionarea cu 
combustibil, uleiuri, 
benzină, gaz şi lubri-
fianţi, zahăr prelucrat 
şi brut. 

5 Marcă 
 
 

014497 14112 9/2005 
11/2006 

 

(730) 
Str. Armenească nr. 55,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
Str. Alba-Iulia nr. 75, 
MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 

       
 
 



MD - BOPI 1/2007 

 152 

1 2 3 4 5 6 7 
6 Marcă 006070 5909 10/1997 

11/1998 
(730)  
FABRICA DE PRODUSE 
LACTATE DIN HÂNCEŞTI, 
MD  
Str. Industrială nr.  10,  
MD-3400, Hânceşti,  
Republica Moldova 

(730)  
Fabrica de produse 
lactate din Hînceşti 
S.A., întreprindere 
mixtă moldo-
americană, MD 
Str. Industrială nr. 
10,  
MD-3401, Hînceşti,  
Republica Moldova 

7 Mărci 
 
 
 

006327 
 

006445 

6124 
 

6049 

12/1997 
3/1999 
1/1998 
1/1999 

(730)  
ASOCIAŢIA DE  
PRODUCŢIE „AROMA”, MD 

(730)  
Întreprinderea de 
Stat  Combinatul de 
Produse Alcoolice 
"AROMA", MD  

8 Mărci 005966 
 
 

006423 
 

007238 
 

5905 
 
 

7004 
 

6795 
 

9/1997 
11/1998 
  1/2001 
1/1998 
3/2000 
9/1998 

12/1999 

(730)  
Întreprinderea de Stat, 
Combinatul de Produse 
Alcoolice „AROMA”, MD  

(730) 
AROMA S.A., MD 

9 Mărci 005744 
 

005820 

5109 
 

4799 

3/1997 
11/1997 
1/1997 
8/1997 

 

(730) 
Societatea tehnico-ştiinţifică 
"OENOLAB", MD 
c/p 127,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730) 
OENOLAB S.R.L., 
întreprindere tehnico-
ştiinţifică, MD  
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064, Chişinău,  
Republica Moldova 

10 Marcă 
 
 
 

005552 
 
 
 

6105 
 
 
 

4/1997 
2/1999 

 
 

(730)  
MD-3600, Pîrliţa, Ungheni,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Industrială nr. 3/A, 
MD-3601, Ungheni,  
Republica Moldova 

11 Marcă 
 
 
 

009489 8070 2/2001 
7/2001 

(730) 
UNGHENI-VIN S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
MD-3641, Pârliţa, Ungheni, 
Republica Moldova 

(730) 
Î.M. UNGHENI-VIN 
S.A., MD 
Str. Industrială nr. 3/A, 
MD-3601, Ungheni,  
Republica Moldova 

12 Marcă 005846 5226 7/1997 
12/1997 

(730)  
Banca pe Acţiuni 
„UNIVERSALBANK”, MD  
 

(730)  
Banca Comercială 
"UNIVERSALBANK" 
S.A., MD  

13 Marcă 005373 5008 5/1997 
10/1997 

 

(730) 
VINĂRIA-BARDAR S.A., 
fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-6811, Bardar, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)  
"Vinăria-Bardar" 
S.A., întreprindere 
mixtă, fabrică de 
vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, 
Ialoveni,  
Republica Moldova 

14 Mărci 
 
  

006521 
 
 

005551 

5359 
 
 

5125 

8/1997 
2/1998 
9/2006 
4/1997 

11/1997 

(730)  
SOCIETATEA PE ACŢIUNI 
FABRICA DE PRODUSE 
CHIMICE DE UZ CASNIC, 
MD 

(730)  
AGURDINO-CHIMIA, 
societate pe acţiuni, 
MD 

15 Marcă  
 
 

005878 5296 7/1997 
1/1998 

(730)  
CITIZEN CBM KABUSHIKI 
KAISHA, JP 

(730)  
CITIZEN CBM 
KABUSHIKI KAISHA, 
also trading as Japan 
CBM Corporation, JP 

16 Marcă  
 
 

005258 4953 3/1997 
10/1997 

(730) 
Coats Viyella Deutschland 
GmbH, DE 

(730) 
Coats Deutschland 
GmbH, DE 
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1 2 3 4 5 6 7 
17 Marcă  

 
 
  

005677 5242 7/1997 
1/1998 

 

(730)  
Ssangyong Building 24-1,  
2-ka Jeo-Dong, Chung-ku, 
Seoul, Republica Coreea 

(730)  
150-3, Chilkoi-dong, 
Pyungtaek-si, 
Kyungki-do, 
Republica Coreea 

18 Marcă  005793 5290 7/1997 
1/1998 

 

(730) 
182/188 Avenue de France, 
75639 Cedex 13, Franţa 

(730)  
143 boulevard 
Romain Rolland, 
75685 Paris Cedex 14, 
Franţa 

19 Marcă  005979 5326 8/1997 
1/1998 

 

(730)  
SEGA ENTERPRISES, LTD, 
JP 
2-12, Haneda 1-chome, 
Ohta-ku, Tokyo 144, Japonia 

(730) 
SEGA 
CORPORATION, JP 
2-12, Haneda 1-chome,  
Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

20 Marcă  000528 R439 10/1994 
 6/2004 

 

(730)  
401 South Fourth Avenue,  
Suite 1800, Louisville,  
Kentucky 40202,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
2711 Centerville 
Road,  
Suite 300, 
Wilmington, 
Delaware 19808,  
Statele Unite ale 
Americii 

21 Marcă 
 
 

001177 R1457 6/1995 
6/2004 

 

(730)  
401 South Fourth Avenue, 
Suite 1800, Louisville, 
Kentucky 40202,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
2711 Centerville 
Road, Suite 300, 
Wilmington, 
Delaware 19808,  
Statele Unite ale 
Americii 

22 Mărci  009663 
 

009664 

8169 
 

8170 

4/2001 
9/2001 
4/2001 
9/2001 

(730)  
126-130, rue Jules Guesde,  
92300 Levallois-Perret, 
Franţa 

(730)  
17 Boulevard 
Haussmann, 
75009 Paris, Franţa 

23 Marcă  009647 8137 
 

3/2001 
8/2001 

(730) 
Ria Telecommunications, 
Inc., corporaţie a statului 
Delaware, US 
 

(730)  
Continental 
Exchange Solutions, 
Inc. (corporaţie 
organizată şi 
existentă conform 
legilor statului 
Delaware), US 

24 Marcă  005827 5465 10/1997 
4/1998 

 

(730)  
Sefton Park, Stoke Poges,  
Slough SL2 4JS,  
Regatul Unit 
 

(730)  
Aldwych House, 81 
Aldwych, London 
WC2B 4HQ,  
Regatul Unit 

25 Marcă  011488 9812 5/2003 
10/2003 

 
 

(511)   
35 – publicitate; gestionarea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou, 
comercializarea produselor; 
39 – transport; ambalare şi 
depozitare de mărfuri; 
organizare de călătorii.  

(511)  
35 – publicitate; 
gestionarea aface-
rilor comerciale; 
administrare comer-
cială; lucrări de birou; 
39 – transport; 
ambalare şi depo-
zitare de mărfuri; 
organizare de 
călătorii. 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre 
cedent 

Date despre 
cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 005908 
1996.09.23

. 

6234 10/1998 
4/1999 
7/2000 

(730)   
Alta Vista Company, US 
1070 Arastradero,  
Palo Alto, CA 94304, 
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
Overture Services, Inc., 
US 
74 North Pasadena 
Avenue, 3rd Floor, 
Pasadena, CA 91103, 
Statele Unite ale Americii 

1002 
2006.12.07 

 

2 Mărci 012901 
2003.04.30 

010809 
2001.09. 10 

10733 
 

11267 

12/2003 
7/2004 

10/2003 
11/2004 

(730) 
GHIADA S.R.L., MD  
Str. Munceşti nr. 793, 
bloc 2,  
MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
ZERNOFF S.R.L., 
societate comercială, MD  
Str. Grenoble nr. 161 A, 
MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

1003 
2006.12.07 

 

3 Marcă 016582 
2005.03.28 

13905 3/2006 
9/2006 

(730)  
Moldagroproduct S.R.L., 
MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730) 
ELFA Societate de tip 
închis, UA 
Str. Semii Sosninîh  
nr. 9, UA-03148, 
 Kiev, Ucraina 

1004 
2006.12.07 

 

4 Mărci 004841 
1995.08.22 

 
004842 

1995.08.22 
 

005368 
1996.04.10 

 
004840 

1995.08.22 
 

R4557  
 
 

R5056  
 
 

R5469  
 
 

R5470 

11/1996 
4/1997 

12/2005 
5/1997 

10/1997 
12/2005 
8/1997 
4/1998 

10/2006 
6/1997 
4/1998 
5/2006 

(730)  
PAPASTRATOS 
INTERNATIONAL B.V., 
NL 
7 de Boelelaan Str., 
Amsterdam, Olanda 
 

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

1005 
2006.12.07 

 

5 Cerere 
de 
înregist-
rare  
a mărcii 

015795 
2004.11.04 

– 1/2006 (730)   
STARUŞ Serghei, MD 
Str. Valea Crucii nr. 4, 
ap. 148,  
MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova 

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

1007 
2006.12.08 
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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 Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Mărci 001354 
1994.04.20 

 
002752 

1994.08.24 
006216 

1997.02.18 
 

006217 
1997.02.18 

006218 
1997.02.18 

006219 
1997.02.18 

006220 
1997.02.18 

R1948  
 
 

R1959 
 

5582 
 
 

5583 
 

5584 
 

5585 
 

5596 

9/1995 
4/2006 
7/2006 

 
 

5/1998 
4/2006 
7/2006 

(730) 
H.J. Heinz 
Company, 
corporaţie din 
statul 
Pennsylvania, 
US  
600 Grant 
Street, 
Pittsburgh, 
Pennsylvania 
15219, Statele 
Unite ale 
Americii 
 

(730) 
CJSC „Heinz-
Georgievsk”, RU  
148 Oktyabrskaya 
Ulitsa, 
Georgievsk, 
Stavropol Krai 
357800,  
Federaţia Rusă 
 

1. Licenţă 
neexclusivă 
2. Termenul de 
acţiune a 
contractului – de la 
29.04.2005 pînă la 
29.04.2008 
3. Teritoriul de 
acţiune –  
Republica Moldova 

1000 
2006.12.06 

2 Mărci  IR739116 
IR802091 
IR802092 
IR802093 
IR802095 
IR802097 
IR804785 
IR809608 
IR822247 
IR822249 
IR822250 
IR828520 
IR843130 
IR850396 
IR850397 
IR850398 
IR868643 
IR869422 
IR870750 
IR880645 

 (730)   
Nemiroff 
Intellectual 
Property 
Establishment, 
LI 
Städtle 31,  
FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein 

(730)   
Nemiroff Holdings 
Limited, CY 
5 Themistocles 
Dervis Street, 
Elenion Building, 
2nd floor,  
CY-1066 Nicosia, 
Cyprus 

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

1001 
2006.12.07 

 

3 Marcă  003078 
1994.10.12 

R2568 12/1995 
4/2005 

(730) 
Pabianickie 
Zaklady Farma-
ceutyczne 
POLFA Spółka 
Akcyjna, PL 
ul. Marszalka J. 
Piłsudskiego 5,  
95-200 Pabianice,  
Polonia 

(730)  
Przedsiebiorstwo 
Farmaceutyczne 
"JELFA" Spółka 
Akcyjna, PL 
ul. Wincentego 
Pola 21, 58-500 
Jelenia Góra, 
Polonia 
 

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

1006 
2006.12.08 
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FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul 

depozitului, data depozitului, 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 2001 0320 2001.10.10 2006.11.22 12/2003 Art. 6 

2 MD a 2004 0182 2004.07.22 2006.11.29 1/2006 Art. 7 

3 MD a 2005 0040 2005.02.09 2006.11.02 8/.2006 Art. 6 

4 MD a 2005 0153 2005.05.30 2006.11.16 11/2006 Art. 6 

5 MD a 2005 0306 2005.10.19 2006.11.20 ── Art. 5 

 

 
 

NF2A/NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, numele 

sau denumirea titularului, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data hotărârii de revalidare 

 
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. brevet 

(73) 
Titularul, cod ST.3 OMPI  

Data hotărârii 
de revalidare 

1 2605 NICOLAU Gheorghe, MD 2007.01.04 
2 2793 FIODOROV Nicolai, MD 2007.01.04 
3 2978 EREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petru, BY 2007.01.04 

 
 

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 2007.01.01) 

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. 

(73) Titularul, cod ST.3 OMPI (11) 
Nr. 

brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data 
încetării 

valabilităţii 
1 2 3 4 5 6 
1 CAMÎŞ Elena, MD; SORICI Natalia, MD 2763 a 2003 0125 2003.05.28 2006.05.28 
2 COVALIOV Valeriu, MD 2651 a 2002 0147 2002.05.27 2006.05.27 
3 FLOREA Anatol, MD 1085 97-0151 1997.05.22 2006.05.22 
4 FRANZELUŢA S.A., COMBINATUL DE PANIFICAŢIE 

DIN CHIŞINĂU, MD 
1801 99-0151 1999.05.18 2006.05.18 

5 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL 
DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 

2313 a 2001 0162 2001.05.25 2006.05.25 

6 ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" 
SRL, MD 

1986 a 2001 0156 2001.05.22 2006.05.22 
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1 2 3 4 5 6 
7 ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" 

SRL, MD 
2020 a 2001 0157 2001.05.22 2006.05.22 

8 MORDVINOV Ghenadie, MD 672 96-0135 1996.05.24 2006.05.24 
9 MOŞIN Veaceslav, MD; SORICI Natalia, MD; PASCAL 

Constantin, MD 
2762 a 2003 0124 2003.05.28 2006.05.28 

10 OLEXIUC Anatolie, MD 2555 a 2001 0154 2001.05.18 2006.05.18 
11 RAZBORSCHI Ludmila, MD 2552 a 2004 0128 2004.05.19 2006.05.19 
12 SÂRBU Fiodor, MD 2650 a 2002 0144 2002.05.22 2006.05.22 
13 TIGHINEANU Ion, MD 2536 a 2004 0098 2004.04.28 2006.04.28 
14 TIGHINEANU Ion, MD 2610 a 2004 0097 2004.04.28 2006.04.28 
15 TIGHINEANU Ion, MD 2646 a 2004 0096 2004.04.28 2006.04.28 
16 TIGHINEANU Ion, MD 2647 a 2004 0099 2004.04.28 2006.04.28 
17 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 1948 a 2001 0178 2001.05.08 2006.05.08 
18 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2152 a 2001 0123 2001.05.08 2006.05.08 
19 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2153 a 2001 0147 2001.05.15 2006.05.15 
20 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2290 a 2001 0125 2001.05.08 2006.05.08 
21 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2120 a 2001 0106 2001.04.19 2006.04.19 

 
 

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (fără dreptul  

de restabilire), conform art. 30 din Legea nr. 461/1995 
(situaţia la 2007.01.01) 

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. 

(73) Titularul, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 ANA KILAN COSMETICE, S.R.L., MD;  

BALCI  BILALCAN, TR 
1877 a 2001 0378 2001.11.20 2005.11.20 

2 ANDRIEVSCHI Serghei, MD; LUNGU 
Valeriu, MD 

2260 a 2001 0384 2001.11.22 2005.11.22 

3 ANDRIEVSCHI Serghei, MD; LUNGU 
Valeriu, MD 

2300 a 2001 0383 2001.11.22 2005.11.22 

4 BOLOTIN Oleg, MD; DIAUR Galina, MD; 
BODORIN Valeriu, MD; SAVOV Radion, MD 

1562 99-0268 1999.11.26 2005.11.26 

5 GRIGOR Feodor, MD 2007 a 2000 0180 2000.10.31 2005.10.31 
6 GRIGOR Feodor, MD 2008 a 2000 0179 2000.10.31 2005.10.31 
7 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A 

PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2183 a 2000 0183 2000.11.01 2005.11.01 

8 INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE 
ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU 
TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD 

2570 a 2003 0265 2003.11.11 2005.11.11 

9 ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ 
"OENOLAB" SRL, MD 

1510 99-0264 1999.11.23 2005.11.23 

10 S.A. "BERECHET CEADÎR-LUNGA", MD 1399 98-0229 1998.11.18 2005.11.18 
11 SCIENTIFIC AND PRODUCTION 

ENTERPRISE "ETALON", Ltd., UA 
1903 a 2001 0280 2000.11.20 2005.11.20 

      



MD - BOPI 1/2007 

 158 

1 2 3 4 5 6 
12 SCIENTIFIC AND PRODUCTION 

ENTERPRISE "ETALON", Ltd., UA 
1941 a 2001 0356 2000.11.20 2005.11.20 

13 SCIENTIFIC AND PRODUCTION 
ENTERPRISE "ETALON", Ltd., UA 

2329 a 2002 0111 2000.11.20 2005.11.20 

14 WARNER-LAMBERT COMPANY, US 1861 97-0187 1995.11.13 2005.11.13 

 
 

FA9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase/ 
Withdrawn Applications for plant varieties patents/ 

Отозванные заявки на выдачу патента на сорт 
растения 

 
Nr. 
crt. 

Nr. cererii/   
Data depozit   

Denumirea populară                           
(Taxonul botanic)                        

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea  
soiului 

Data  
retragerii  

Temeiul 
retragerii 

No Application 
number/   
Filing date  

Common name                  
(Botanical taxon)               
 

a. Applicant  
b. Breeder               

Variety 
denomination 
 

Date of 
withdrawal  

Grounds for 
withdrawal  

№ 
п/п 

Номер 
заявки/ 
Дата подачи 

Общепринятое 
название вида 
(Ботанический 
таксон)      

а. Заявитель 
b. Селекционер                        

Наименование 
сорта 

Дата 
отзыва 

Основание 
для отзыва 

1 2 3 4 5 6 7 
1 v  2003 0034 

2003.04.23 
FLOAREA-SOARELUI 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Sunflower 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Подсолнечник 
(Helianthus annuus 
L.)   

a. ROTARI 
Maxim, MD 

b. ROTARI 
Maxim, MD 

 IIR-A 2006.11.14 Art. 21(2) din 
Legea  
nr. 915/1996 
privind protecţia 
soiurilor de 
plante şi reg. 
42.3. din 
Regulamentul 
de aplicare a 
Legii  
nr. 915/1996 

2 v 2003 0035 
2003.04.23 

FLOAREA-
SOARELUI 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Sunflower 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Подсолнечник 
(Helianthus annuus 
L.)   

a. ROTARI 
Maxim, MD 

b. ROTARI 
Maxim, MD 

 IIR-B 2006.11.14 Art. 21(2) din 
Legea  
nr. 915/1996 
privind protecţia 
soiurilor de plante 
şi reg. 42.3. din 
Regulamentul de 
aplicare a Legii 
nr. 915/1996 

3 v 2003 0036 
2003.04.23 

FLOAREA-
SOARELUI 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Sunflower 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Подсолнечник 
(Helianthus annuus 
L.)    

a. ROTARI 
Maxim, MD 

b. ROTARI 
Maxim, MD 

 IIR-C 2006.11.14 Art. 21(2) din 
Legea  
nr. 915/1996 
privind protecţia 
soiurilor de 
plante şi reg. 
42.3. din 
Regulamentul 
de aplicare a 
Legii  
nr. 915/1996 
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4 v 2003 0037 

2003.04.23 
FLOAREA-
SOARELUI 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Sunflower 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Подсолнечник 
(Helianthus annuus 
L.)    

a. ROTARI 
Maxim, MD 

b. ROTARI 
Maxim, MD 

 IIR-D 2006.11.14 Art. 21(2) din 
Legea  
nr. 915/1996 
privind protecţia 
soiurilor de 
plante şi reg. 
42.3. din 
Regulamentul 
de aplicare  
a Legii  
nr. 915/1996 

5 v 2003 0038 
2003.04.23 

FLOAREA-
SOARELUI 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Sunflower 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Подсолнечник 
(Helianthus annuus 
L.)   

a. ROTARI 
Maxim, MD 

b. ROTARI 
Maxim, MD 

 IIR-F 2006.11.14 Art. 21(2) din 
Legea  
nr. 915/1996 
privind protecţia 
soiurilor de 
plante şi reg. 
42.3. din 
Regulamentul 
de aplicare  
a Legii  
nr. 915/1996 
 

6 v 2003 0039 
2003.04.23 

FLOAREA-
SOARELUI 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Sunflower 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Подсолнечник 
(Helianthus annuus 
L.)   

a. ROTARI 
Maxim, MD 

b. ROTARI 
Maxim, MD 

 IIR-E 2006.11.14 Art. 21(2) din 
Legea  
nr. 915/1996 
privind protecţia 
soiurilor de 
plante şi reg. 
42.3. din 
Regulamentul 
de aplicare  
a Legii  
nr. 915/1996 
 

7 v 2003 0040 
2003.04.23 

FLOAREA-
SOARELUI 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Sunflower 
(Helianthus annuus 
L.)  
 
Подсолнечник 
(Helianthus annuus 
L.)   

a. ROTARI 
Maxim, MD 

b. ROTARI 
Maxim, MD 

 IIR-6 2006.11.14 Art. 21(2) din 
Legea  
nr. 915/1996 
privind protecţia 
soiurilor de 
plante şi reg. 
42.3. din 
Regulamentul 
de aplicare  
a Legii  
nr. 915/1996 
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KA4K Lista certificatelor  de  înregistrare a modelelor 
de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen 

prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  
a certificatului de înregistrare, conform pct. 70  

din Regulamentul Provizoriu cu privire la protecţia 
proprietăţii industriale în Republica Moldova 

din 26.07.1993 (situaţia la 2007.01.01) 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul 

certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) 
Nr. certificat 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCHI 
Natalia, MD; LAZARIUC Vitalie, MD 

102 u 2003 0020 2003.06.27 2006.06.27 

 

 

Lista mărcilor anulate 
conform art. 27 (1) a) din Legea nr. 588/1995 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării, numărul depozitului,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform  
normei ST.3 OMPI 

 
 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 

înregistrării 

(210) 
Numărul 

depozitului 

(540) 
Denumirea 

mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  R224 000583 MODOWN 2006.05.23 Aventis CropScience  S.A., FR 

55, avenue Rene Cassin,  69009 LYON, 
Franţa 

2  4169 005559 Press Design 
PD 

2006.05.13 RÂBACIUC Olga, MD 
Bd. Dacia nr. 11, bloc 2, ap. 106,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

3  4310 005388 incon 2006.04.10 INCON, societate pe acţiuni, MD 
Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 16,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4  4332 005444 MALÎŞ 2006.05.15 EXITON-FIN, societate pe acţiuni de finanţe 
şi producţie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

5  4444 005505 CORNELUŞ 2006.06.03 TOAMNA DE AUR, agrofirmă cooperatistă 
de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 148, ap. 19,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

6  4445 005506 VALENTINA 2006.06.03 TOAMNA DE AUR, agrofirmă cooperatistă 
de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 148, ap. 19,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7  4447 005508 GUGUŢĂ 2006.06.03 TOAMNA DE AUR, agrofirmă cooperatistă 
de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 148, ap. 19,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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8  4448 005509 TOAMNA DE 

AUR 
2006.06.03 TOAMNA DE AUR, agrofirmă cooperatistă 

de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 148, ap. 19,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

9  4624 005486 Prodinex 2006.05.29 PRODINEX S.R.L., firmă de producţie şi 
comerţ, MD 
Str. Miron Costin nr. 5,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

10  4720 005425 V Vero 2006.05.02 VERO S.R.L., MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 6, ap. 42,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

11  4721 005426 AG 
AUGUSTGRUP 

2006.05.02 AUGUST GRUP S.R.L., MD 
Str. Melestiu nr. 7,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

12  4722 005433 A AUGUST 2006.05.02 AUGUST S.R.L., MD 
Str. Melestiu nr. 7,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

13  4796 005342 SPACE 
SAFARI 

2006.04.03 MARS, INCORPORATED, US 
6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA, 
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

14  4867 005400 DAREX 2006.04.10 DAREX, societate pe acţiuni, MD 
Bd. Dacia nr. 44, ap. 98,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

15  4868 005406 Camelia 2006.04.11 ALIANŢA S.R.L., firmă, MD 
Bd. Renaşterii nr. 13,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

16  4871 005457 FB 2006.05.08 DOINA S.R.L., MD 
Str. Nicolae Testemiţeanu nr. 13, ap. 22,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

17  4872 005458 S 2006.05.14 STRĂŞENI S.A., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 32,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

18  4873 005462 BUSUIOC  
BUSUIOACĂ 

2006.04.11 Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD 
Str. Grenoble nr. 128,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

19  4874 005469 R 2006.05.16 ROMA-A S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 13, ap. 67,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

20  4875 005479 ACSO  
AKCO 

2006.05.23 ACSO S.R.L., MD 
Str. Naţională nr. 14,  
MD-3600, Ungheni, Republica Moldova 

21  4897 005389 GENTACOLL 2006.04.12 SCHERING CORPORATION, US 
Galloping Hill Road, Kenilworth, State of 
New Jersey, 07033,  
Statele Unite ale Americii 

22  4898 005390 ГЕНТАКОЛ 2006.04.12 SCHERING CORPORATION, US 
Galloping Hill Road, Kenilworth, State of 
New Jersey, 07033,  
Statele Unite ale Americii 

23  4899 005392 OPTIDOSE  
ОПТИДОЗЕ 

2006.04.12 SCHERING CORPORATION, US 
Galloping Hill Road, Kenilworth, State of 
New Jersey, 07033,  
Statele Unite ale Americii 

24  4901 005397 LEON 
JIMENES 

2006.04.23 INDUSTRIA DE TABACO LEON JIMENES 
S.A., DO 
P.O. Box 332, Santiago de Los Caballeros, 
SANTIAGO, Republica Dominicană 

25  4902 005398 LA AURORA 2006.04.23 INDUSTRIA DE TABACO LEON JIMENES 
S.A., DO 
P.O. Box 332, Santiago de Los Caballeros, 
SANTIAGO, Republica Dominicană 

26  4906 005557 Don Migel 2006.06.25 ACŢIONERNOE OBSCESTVO 
ZACRÂTOGO TIPA "PRODRESURS-SV", 
RU 
SUMSCOI PROEZD 4/3, 113208, 
MOSCOVA, Federaţia Rusă 
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27  4941 005366 KOMPLET 2006.04.10 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

D-51368, LEVERKUSEN, Germania 
28  4942 005454 Розовый слон 2006.05.16 ŞMIGALISCHII Petru, MD 

Str. Grădinilor nr. 23, ap. 53,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

29  4943 005455  2006.05.16 ŞMIGALISCHII Petru, MD 
Str. Grădinilor nr. 23, ap. 53,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

30  4964 005367 CENTEON 2006.04.10 CENTEON L.L.C. A DELAWARE 
CORPORATION, US 
1020 First Avenue, King of Prussia, PA 
19406-1310,  
Statele Unite ale Americii 

31  4973 005553 NENSI 2006.06.20 ASCOMMA S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 24, bloc 2, ap. 69,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

32  4985 005478  2006.05.23 NORD-MOBILĂ, societate pe acţiuni de 
producere a mobilei, MD 
Str. 31 August nr. 33,  
MD-5200, Drochia, Republica Moldova 

33  4998 005432 SERVAL 2006.04.10 SERVAL S.A., MD 
Str. Nicolae Dimo nr. 29, bloc 3, ap. 83,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

34  4999 005438 FRUTEA 2006.05.08 CORPORA TRES MONTES S.A., CL 
LOS CONQUISTODOROS 1700, 
SANTIAGO, Chile 

35  5005 005439 FRIUTEA 2006.05.08 CORPORA TRES MONTES S.A., CL 
LOS CONQUISTODOROS 1700, 
SANTIAGO, Chile 

36  5009 005379 NEO PACK 2006.04.10 NEO-PACK S.R.L., firmă, MD 
Str. Ginta Latină nr. 5, ap. 54,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

37  5011 005386 ПРАВДА 5 2006.04.17 AZORT "PRAVDA INTERNATIONAL", RU 
125137, Moscova, str. "PRAVDA", 24, 
Federaţia Rusă 

38  5012 005519 AURICA  
АУРИКА 

2006.05.07 ELCAS S.A., MD 
Str. Petru Rareş nr. 77,  
MD-2074, Chişinău, Republica Moldova 

39  5032 005381 COTRONAK 2006.04.12 SCHERING-PLOUGH LTD., CH 
TOPFERSTRASSE 5, CH 6004, 
LUCERNE, Elveţia 

40  5033 005382 КОТРОНАК 2006.04.12 SCHERING-PLOUGH LTD., CH 
TOPFERSTRASSE 5, CH 6004, 
LUCERNE, Elveţia 

41  5046 005456 B 2006.05.08 BAHUS S.R.L., MD 
Str. Haiducul Tobultoc nr. 6,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

42  5047 005468 Aelita 2006.04.25 DESTIN, societate pe acţiuni, MD 
Str. Hânceşti nr. 40, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

43  5048 005470 TD 
TechnoDesign 

2006.05.21 DESTIN, societate pe acţiuni, MD 
Str. Hînceşti nr. 40, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

44  5049 005517 D DOLINA 2006.05.30 DOLINA, întreprindere mixtă, MD 
MD-4421, Hîrjauca, Călăraşi,  
Republica Moldova 

45  5054 005374 Г 2006.04.03 GAMA Internaţional S.R.L., firmă  
comercială de producere, MD 
Str. Prieteniei nr. 163,  
MD-7106, Otaci, Republica Moldova 

46  5068 005513 STOMIL 2006.04.29 "STOMIL-OLSZTYN"  S.A., PL 
Str. Leonharda 9, 10-454, Olsztyn, Polonia 

47  5069 005525 KENT Fresh 2006.06.12 BATMARK, INC., US 
1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, 
19801, DELAWARE,  
Statele Unite ale Americii 
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48  5089 005526 Global One 2006.04.18 GLOBAL ONE COMMUNICATIONS 

WORLD HOLDING B.V., companie 
organizată şi existentă conform legilor 
Netherlands, NL 
c/o Rokin Corporate Services B.V., 2001 
Strawinskylaan, P.O.Box 75640 1070 AP 
Amsterdam, Ţările de Jos, Olanda 

49  5102 005403 WII 2006.04.29 THE GILLETTE COMPANY, a delaware 
corporation, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachussets 02199,  
Statele Unite ale Americii 

50  5103 005404 Duplo 2006.04.29 THE GILLETTE COMPANY, a delaware 
corporation, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachussets 02199,  
Statele Unite ale Americii 

51  5127 005564 EPRINEX 2006.06.28 MERIAL LLC (companie cu răspundere 
limitată şi existentă conform legilor statului 
Delaware), US 
2100 Ronson Road, Iselin, New Jersey 
08830-3077,  
Statele Unite ale Americii 

52  5128 005566 MSD AGVET 2006.06.28 MERCK & CO., Inc., US 
One Merck Drive, P. O. Box 100, 
Whitehouse Station,  
New Jersey, Statele Unite ale Americii 

53  5130 005568 Fido Dido 2006.06.28 FIDO DIDO, INC., US 
155 Avenue of the Americas12th Floor, 
New York 10013,  
New York, Statele Unite ale Americii 

54  5170 005502 HOTJAVA 2006.05.30 SUN MICROSYSTEMS, INC., US 
2550 Garcia Avenue, Mountain View, 
California  94043-1100, Statele Unite ale 
Americii 

55  5174 005600 GEM 2006.06.20 GEM S.R.L., firmă comercială de producţie, 
MD 
Str. Teilor nr. 4, bloc 2, ap. 40,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

56  5206 005558 Don Migel 2006.06.25 Acţionernoe obscestvo zacrâtogo tipa 
"Prodresurs-SV", RU 
Sumscoi proezd nr. 4, bloc 3, 113208, 
Moscova, Federaţia Rusă 

57  5230 005512  2006.05.27 COMPAGNIE GERVAIS DANONE, FR 
126-130, Rue Jules Guesde, Levallois-
Perret, 92300, Franţa 

58  5255 005699 FIRMA 
OLENTINA 

2006.06.03 OLENTINA, societate cu răspundere 
limitată, MD 
Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 4,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

59  5553 005504 ASPECT 
INVEST 

2006.05.27 ASPECT-INVEST, firmă comercială de 
producţie, MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

60  5554 005549 TEBAS 2006.06.25 UNCU Anatol, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 194, bloc 1, ap. 29,  
MD-2050, Chişinău, Republica Moldova 

61  5594 005548 BN 2006.06.25 BASARABIA NORD S.A., MD 
Bd. Victoriei nr. 90 "A",  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

62  6047 005491 ”VIITORUL 
TĂU” S.A. 

2006.05.27 VIITORUL TĂU S. A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 65,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

63  6200 005500 SA ”Flamingo-96” 2006.05.30 FLAMINGO' 96, societate pe acţiuni, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 146,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 
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64  6201 005536 AUDIT-EXACT 2006.06.20 AUDIT-EXACT S.A., MD 

Str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 125,  
MD-2050, Chişinău, Republica Moldova 

65  6227 005735 FCF 2006.04.10 FABRICA DE CONSERVE FLOREŞTI, 
societate pe acţiuni, MD 
Str. Mihai Viteazul nr. 3,  
MD-2800, Floreşti, Republica Moldova 

66  6623 005365 DUNHILL 2006.04.08 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF, 
Regatul Unit 

67  6624 005515 PONTI 2006.06.07 PONTI S.R.L., firmă, MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 92,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

68  6820 005427 FIRMA Abis 2006.05.06 ABIS-CONST S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Ion Creangă nr. 10, bloc 1, ap. 14,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

69  6852 005497 AstrA 2006.05.30 ASTRA S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, 
MD 
Str. Vasile Lupu nr. 1, bloc A,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

 
 

MG4L Decăderi prin neachitarea taxelor conform regulii 
48.1. din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 991/1996 

privind protecţia desenelor şi modelelor industriale 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, numărul certificatului, clasa conform CIDMI, numărul depozitului, data 

depozitului, data publicării în BOPI 
 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) 
Clase 

(21) Nr. 
depozitului 

(22) Data 
depozitului 

(44) Nr. 
BOPI 

1 MOVITAL S.R.L., MD 416 19-08 f 2001 0091 2001.06.13 11/2002 

 
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 2007.01.01 ) 
 

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. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
 certifica- 

tului 

(21) Nr. 
depozitului 

 (22) Data 
depozitului 

(18) Data expirării 
termenului de 

valabilitate 
1 AUGUST S.R.L., COMBINAT DE 

PRODUCŢIE, MD 
378 f 2001 0062 2001.06.13 2006.06.13 
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Anulări 
 

 
1. Se anulează înregistrarea mărcii nr. 6243 în baza cererii titularului The Prudential Insurance 

Company of America (corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului New Jersey), US 
nr. 3958 din 2005.11.04 şi deciziei nr. 12660 din 2006.12.19.  

2. Se anulează înregistrarea mărcii nr. 6580 în baza cererii titularului The Prudential Insurance 
Company of America (corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului New Jersey), US  
nr. 2708 din 2006.07.25 şi deciziei nr. 12661 din 2006.12.20.  

3. Se anulează înregistrarea mărcii nr. 6718 în baza cererii titularului THE STROH BREWERY 
COMPANY (corporaţie din Arizona), US nr. 3620 din 2006.10.17 şi deciziei nr. 12629 din 2006.12.20.  

4. Se anulează înregistrarea mărcii nr. 6719 în baza cererii titularului THE STROH BREWERY 
COMPANY (corporaţie din Arizona), US nr. 3621 din 2006.10.17 şi deciziei nr. 12662 din 2006.12.20.  

5. Se anulează înregistrarea mărcii verbale BASARAB nr. 11747, titular Basarab Igor, MD, pentru 
produsele din cl. 33 în temeiul deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 2006.12.27. 
 

Abrogări 
 
 

1. Se abrogă decizia de înregistrare a mărcii nr. 13785 din 2006.07.04, titular MOŞCO Victor, MD, 
în baza regulii 38 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor.  

2. Se abrogă decizia nr. 1669 de publicare a cererii de înregistrare a mărcii din 2006.02.20 în baza 
avizului provizoriu nr. 6849 din 2006.06.29.  

 

 

Lista eratelor 
 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului de 
protecţie 

(210) 
Nr. depozit 

(442) 
Nr. BOPI 

Publicat Se va citi 

1 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

– 017766 9/2006 – (526)  
Dreptul exclusiv  
nu se extinde asupra 
cuvintelor. 

2 Desen/ 
Model 
industrial 

584 f 2005 0133 8/2006 (31)  
000346820-
0001/0003     

(31)  
000346820-
0001/0002     

 
 
 

3. Din 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, publicată în BOPI nr. 9/2006, se exclude brevetul nr. 903.   
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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 decembrie  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 016677 

2005.04.08 
Moldagro- 

product  
S.R.L., MD 

Marcă 
verbală 

 
ФУРШЕТ 

2006.09.25 
 

Împotriva Deciziei 
de acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a  

mărcii 

Moldagro-
product 
S.R.L., 

MD  

2006.12.25  1. Se acceptă parţial 
revendicarea contestata-
rului şi se înregistrează 
marca pentru produsele şi 
serviciile solicitate din cla-
sele 29, 30, 32, 35 şi 39. 
2. Se abrogă Decizia din 
2006. 10.13 privind accep-
tarea parţială a cererii de 
înregistrare a mărcii verbale 
ФУРШЕТ nr. depozit 
016677 din 2005.04.08. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Mo-
dele şi Desene Industriale 
pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 

2 016878 
2005.05.06 

SC 
„NEOTERM” 
S.R.L., MD 

Marcă 
verbală 

 
МИР 

САНТЕХНИКИ 
И  

ОТОПЛЕНИЯ 

2006.10.03 
 

Împotriva 
Deciziei de 

respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

SC 
„NEOTERM” 
S.R.L., MD 

2006.12.25  1. Se acceptă revendica-
rea contestatarului. 
2. Se înregistrează 
marca nr. depozit 016878 
din 2005.05.06 cu discla-
marea elementelor verba-
le „САНТЕХНИКИ” şi 
„ОТОПЛЕНИЯ”.  
3. Se abrogă Decizia din 
2006.06.27 privind respin-
gerea cererii de înregis- 
trare a mărcii verbale 
МИР САНТЕХНИКИ И 
ОТОПЛЕНИЯ.  
4. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Mo-
dele şi Desene Industriale 
pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare.  

3 011985 
2002.09.17 
nr. 12292 

SA „Călăraşi 
Divin”, MD 

Marcă 
combinată 

 
TUZARA 

2004.11.01 
 

Privind anularea 
mărcii combinate 

INDUST-
RIA DE 
DISENO 
TEXTIL, 

S.A. 
(INDITEX 
S.A.), ES 

2006.12.25  1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se anulează parţial 
certificatul de înregistrare a 
mărcii combinate TUZARA 
nr. 12292.   
Se limitează serviciile din 
clasa 35 la: „publicitate; 
gestionarea afacerilor 
comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou, 
cu excepţia serviciilor sus-
menţionate referitoare la 
îmbrăcăminte, încălţăminte, 
obiecte cu care se acoperă 
capul”.  
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
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Industriale pentru eliberarea 
Certificatului de înregistrare 
a mărcii TUZARA, cu 
introducerea modificărilor 
menţionate.  

4 014834 
2004.05.26  

„Imperial 
Vin” S.A., 

MD 

Marcă 
verbală 

 
ВИНО 

КАНТЕМИРА 

2006.03.09 
 

Împotriva 
Deciziei de 

respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

„Imperial 
Vin” S.A., 

MD 

2006.12.25 1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului şi se 
înregistrează marca cu 
disclamarea elementelor 
verbale „ВИНО” şi 
„КАНТЕМИРА”. 
2. Se abrogă Decizia din 
2005.06.06 privind 
respingerea cererii de 
înregistrare a mărcii 
verbale ВИНО 
КАНТЕМИРА nr. depozit 
014834 din  
2004.05.26.   
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare.  

5 671397 
1997.01.27 

Gallup, 
Inc., US 

Marcă 
verbală 

 
GALLUP 

2006.02.01 
 

Privind anularea 
înregistrării 

mărcii 

Aktsionerno 
droujestvo 
„BALKAN 
BRITISH 
SOCIAL 

SURVEYS”, 
BG 

2006.12.25 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare 
marca verbală GALLUP 
conform înregistrării  
IR 671397.   
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare. 

6 846186 
2004.12.27 

Plus 
Waren-
handels-
gesell-
schaft 

mbH, DE 

Marcă 
verbală 

 
Maker 

 

2006.10.30 
 

Împotriva deciziei 
de acceptare 

parţială a 
înregistrării mărcii 

Plus 
Waren-
handels-
gesell-
schaft 

mbH, DE 

2006.12.25 1. Se acceptă 
revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 
2006.07.19 de acceptare 
parţială a înregistrării 
mărcii verbale Maker  
nr. 846186 din 
2004.12.27.     
3. Se transmite  
dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare. 

7 827793 
2004.04.08 

NOBEL 
ILAC 

SANAYII 
TICARET 
ANONIM 
SIRKETI, 

TR 

Marcă 
verbală 

 
NOBEL 

2006.09.25 
 

Împotriva Deciziei 
de respingere a  
înregistrării mărcii 

NOBEL 
ILAC 

SANAYII 
TICARET 
ANONIM 
SIRKETI, 

TR 

2006.12.25 1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă  
Decizia din 2006.04.25 
privind respingerea înre-
gistrării  mărcii combinate 
NOBEL nr. depozit 
827793 din 2004.04.08.   
3. Se transmite  
dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
8 015762 

2004.11.08 
ÎM 

„Plateau 
du Vin” 
S.R.L., 

MD 

Marcă 
verbală 

 
Старое 

АББАТСТВО 
 

„Тайная 
обитель” 

2006.09.20 
 

Împotriva Deciziei 
de radiere  
a cererii  

de înregistrare  
a mărcii  

ÎM 
„Plateau 
du Vin” 
S.R.L., 

MD 

2006.12.26 1. Se restabileşte 
procedura de examinare a 
cererii nr. depozit 015762 
din 2004.11.24.    
2. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale  pentru 
perfectarea raportului de 
examinare care urmează 
a fi prezentat Comisiei de 
Apel în termen de o lună.  

9 017273 
2005.06.27 

Alexei 
Ţurcan, 

MD 

Marcă 
combinată  

 
F2 

2006.10.18 
 

Împotriva Deciziei 
de respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

Alexei 
Ţurcan, 

MD 

2006.12.26 1. Se acceptă revendi-
carea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 
2006.07.10 privind respin-
gerea cererii de înregistrare 
a mărcii F2 nr. depozit 
017273 din 2005.06.27.  
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare.  

10 017280 
2005.06.27 

Alexei 
Ţurcan, MD 

Marcă 
verbală 

 
INTEX 

 

2006.10.18 
 

Împotriva Deciziei 
de respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

mărcii  

Alexei 
Ţurcan, 

MD 

2006.12.26  1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 
2006.07.11 privind 
respingerea cererii de 
înregistrare a mărcii verbale 
INTEX nr. depozit 017280 
din 2005.06.27 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru efectua-
rea procedurilor ulterioare.  

11 016644 
2005.03.31 

Serghei 
Hadjicov, 

MD 

Marcă 
combinată 

 
Broadway 

2006.10.19  
Împotriva 

Deciziei de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

Serghei 
Hadjicov, 

MD 

2006.12.26  1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 
2006.05.26 privind 
respingerea cererii de 
înregistrare a mărcii şi se 
înregistrează marca 
Broadway cu disclamarea 
elementului verbal. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare.  

12 015204 
2004.07.22 

VINĂRIA 
BOSTAVAN 

S.R.L., 
întreprin-

dere mixtă, 
MD 

Marcă 
combinată  

 
Московская 

осень 

2006.02.28  
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

Spirits 
International 

N.V., AN 

2006.12.26 1. Se respinge revendi-
carea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare 
Decizia din 2006.07.10 
privind înregistrarea 
mărcii combinate 
Московская осень.  
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Indu-
striale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
13 702506 

1998.11.06 
Orange 

Personal 
Communi-

cations 
Services 
Limited, 

GB 

Marcă 
combinată 

  
orange 

2006.04.11 
 

Privind anularea 
înregistrării mărcii 

ÎM 
„MOLDCELL” 

SA, MD 

2006.12.26 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare 
marca combinată conform 
înregistrării IR702506.   
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare. 

14 841141 
2004.10.11 

VENELIN 
STOIANOV 
GEORGIEV, 

BL 

Marcă 
verbală 

 
NIZOKET 
НИЗОКЕТ 

2005.07.15 
 

Împotriva 
înregistrării mărcii 

JANSSEN 
PHARMA-
CEUTICA, 
N.V., BE 

2006.12.26 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare 
Decizia din 2006.08.24 
privind înregistrarea 
mărcii verbale NIZOKET 
НИЗОКЕТ nr. depozit 
841141 din  
2004.10.11.   
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare.  

15 843721 
2004.11.16 

KRKA, 
tovarna 

zdravil, d. 
d., SL 

Marcă 
verbală 

 
LAZIPRIN 

 

2005.12.12 
 

Împotriva 
înregistrării mărcii 

Glaxo 
Group 

Ltd., GB 

2006.12.26  1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 
2006.08.28 privind 
înregistrarea mărcii 
verbale LAZIPRIN nr. 
depozit 843721 din 
2004.11.16.     
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare.  

16 f 2005 0101 
2005.06.15 

Buzurin 
Rodica, 

MD 

Desene/ 
modele 

industriale 
 

Mâner 
suspendat 

informaţional-
publicitar 

pentru 
vehicule 

2006.10.02 
 

Împotriva Hotărârii  
de respingere a 

cererii de 
înregistrare a 
desenelor şi 
modelelor 
industriale 

Buzurin 
Rodica, 

MD 

2006.12.26 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare 
Hotărârea nr. 1010 din 
2006.05.25 de respingere 
a cererii de înregistrare a 
desenelor şi modelelor 
industriale nr. depozit f 
2005 0101 din 
2005.06.15.   
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare.   
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Cereri de recunoaştere a notorietăţii mărcii  
depuse la Comisia de Apel a AGEPI 

Se publică următoarele date: numărul şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii, 
(730) – numele/denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
(540) – reproducerea mărcii, (511) – clasele conform Clasificării internaţionale a produselor şi 

serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform 
acestei clasificări, data de la care se cere recunoaşterea notorietăţii mărcii 

 
 

Nr. şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii 
mărcii 14 / 2007.01.22 
 
(730)  ÎM EFES VITANTA MOLDOVA 

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

 
 
(540) 

 
(511) 
32   –  bere, ape minerale gazoase sau nega-

zoase; apă de masă; apă tonică; limo-
nadă; bere de ghimber; sucuri din fructe 
sau legume; băuturi de bază din fructe 

sau legume; şerbeturi (lichide); siropuri 
şi alte preparate pentru pregătirea bău-
turilor, extracte nealcoolice din fructe 
sau legume; băuturi ce conţin fermenţi 
lactaţi, băuturi tonice; 

35   –  publicitate; gestionarea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lu-
crări de birou; organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale; organizarea şi des-
făşurarea prezentărilor comerciale; vân-
zări angro şi cu amănuntul; comercia-
lizarea berii şi a băuturilor răcoritoare; 
operaţii de export-import; servicii pre-
state de magazine specializate;  

43   –  aprovizionare cu bere, ape minerale, 
băuturi răcoritoare şi alte băuturi; hote-
luri, restaurante, baruri, cafenele, bo-
degi, bistrouri, cofetării, cantine şi lo-
caluri de divertisment; cazinouri, băi 
publice; cazare şi servicii hoteliere. 

 
Data de la care se cere recunoaşterea noto-
rietăţii mărcii – 26 ianuarie 2004
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Mărci recunoscute notorii în Republica Moldova 
Se publică următoarele date: numărul şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii, 
(730) denumirea sau numele titularului şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

(540) – reproducerea mărcii, data de la care marca a fost recunoscută notorie, data hotărârii  
de recunoaştere a notorietăţii mărcii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea  

de recunoaştere a notorietăţii mărcii 

 
Nr. şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii 
mărcii – 10 / 2006.07.10  
 
(730)  Agenţia Agroindustrială „Moldova-

Vin”, MD 
          Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, 

Chişinău, Republica Moldova 
 

(540) 
 

 

БЕЛЫЙ АИСТ 
 
 

Data de la care marca a fost recunoscută 
notorie – 1991.01.01 
Data hotărârii de recunoaştere a notorietăţii 
mărcii – 2006.12.26 

Nr. BOPI în care a fost publicată cererea de 
recunoaştere a notorietăţii mărcii – 7/2006 
 
 
 

Nr. şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii 
mărcii – 11 / 2006.07.10 
  
(730) Agenţia Agroindustrială „Moldova-

Vin”, MD 
          Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, 

Chişinău, Republica Moldova 
 

(540) 

 
 

Data de la care marca a fost recunoscută 
notorie – 1991.01.01 
Data hotărârii de recunoaştere a notorietăţii 
mărcii – 2006.12.26 

Nr. BOPI în care a fost publicată cererea de re-
cunoaştere a notorietăţii mărcii – 7/2006 
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti 
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Decizii ale instanţelor judecătoreşti  
privind litigiile legate de înregistrarea OPI  

sau de respingerea cererilor de înregistrare a OPI 

 
1. Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 14.06.2006 se menţine în vigoare Hotărârea Curţii 

de Apel Chişinău din 03.03.2006, în baza căreia se efectuează modificări la marca nr. 9812 

„ЗОЛУШКА ZOLUSHKA”, înregistrată pe numele titularului „Riner Com” SRL, excluzând din clasa 35 

sintagma „comercializarea produselor”. 

 
2. Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 27.12.2006 se menţine în vigoare Hotărârea Curţii 

de Apel Chişinău din 02.10.2006 privind anularea Hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 12.05.2006 

şi Deciziei din 13.01.2005 privind înregistrarea mărcii verbale BASARAB cu nr. 11747 pe numele 

Basarab Igor pentru produsele  din cl. 33. 
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X 

Monitor  
 

n această secţiune sunt publicate acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii 
Moldova care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului 
General al AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora. 

 

n this section there are published acts issued by the President, Parliament and  Government of 
the Republic of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the 
General Director of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory 

notes on base thereof. 

 данном разделе опубликованы издаваемые Президентом, Парламентом и 
 Правительством Республики Молдова документы, регламентирующие охрану 
 интеллектуальной собственности в республике, приказы Генерального директора AGEPI, 

официальные сообщения и комментарии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Î 

I 

В 
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O nouă ediţie a Clasificării Internaţionale  
a Produselor şi Serviciilor în scopul înregistrării 

mărcilor (CIPS)  
Prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 12 din 26 ianuarie 2007, emis în temeiul 

deciziei Comitetului de experţi al Uniunii de la Nisa referitor la Clasificarea Internaţională a 

Produselor şi Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CLIM/CE/20/9 din 13 octombrie 

2005), începând cu 01 ianuarie 2007, se pune în aplicare ediţia a 9-a a Clasificării Interna-

ţionale a Produselor şi Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).  

Conform punctului 1 al Ordinului:  

a) în toate cererile de înregistrare a mărcilor cu data de depozit după 01.01.2007 

produsele şi/sau serviciile vor fi clasificate in conformitate cu ediţia a 9-a a 

CIPS; 

b) produsele şi/sau serviciile incluse în cererile de înregistrare a mărcilor, cu 

data de depozit după 01.01.2007 neclasificate sau clasificarea cărora nu este 

conformă ediţiei a 9-a a CIPS vor fi clasificate/reclasificate de către AGEPI, 

cu condiţia achitării taxei corespunzătoare;  

c) nu vor fi  reclasificate produsele şi/sau serviciile: 

- incluse în cererile cu data de depozit anterior datei de 01.01.2007; 

- la reînnoirea înregistrării mărcilor.  

*  *  * 

Rezumatele claselor în conformitate cu ediţia a 9-a a Clasificării Internaţionale  

a Produselor şi Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor sunt prezentate pe adresa 

http://www.agepi.md/md/marci/  şi vor fi publicate în BOPI nr. 2/2007. 

Informaţia detaliată referitoare la modificările în Clasificarea Internaţională  

a Produselor şi Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor este  prezentată pe adresa 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=8702 
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Lista reprezentanţilor în proprietatea industrială 
 

Se publică următoarele date extrase din Registrul Reprezentanţilor în Proprietatea Industrială: numele 
reprezentantului, denumirea firmei, numărul certificatului şi data eliberării, adresa şi altă informaţie de 

contact, domeniile în care este specializat reprezentantul 
 
 

Numele 
reprezentantului, 
denumirea firmei 

Numărul 
certificatului  

şi data eliberării 

Adresa  Altă informaţie de contact Domenii 

1 2 3 4 5 
BABAC Alexandru  
 
Biroul 
BrevetMarcService 

1    
24.04.1993 

Str. Miron Costin nr. 5,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova  
 
c/p 1709,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova 

www.bmspatent.com 
bms@bmspatent.com  
 
tel.: 44-96-45, 49-65-93,  
43-46-81 
fax: 44-62-57, 32-29-23 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate 

SIMANENKOVA 
Tatiana  
 
Invenţie-MDV S.A. 

2   
24.04.1993 

Str. Miron Costin nr. 7,  
et. 2, of. 211,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova  

www.inventie-mdv.com 
invent@invent.mldnet.com  
 
tel.: 49-31-32  
fax: 29-18-81 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate 

JENICICOVSCAIA 
Galina  
 
Biroul 
BrevetMarcService 

3   
24.04.1993 

Str. Miron Costin nr. 5,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova 
c/p 1709, MD-2045, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

www.bmspatent.com 
bms@bmspatent.com  
 
tel.: 44-96-45, 49-65-93,  
43-46-81 
fax: 44-62-57, 32-29-23 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii 

SKIDAN Natalia  
 
Invenţie-MDV S.A. 

4    
24.04.1993 

Str. Miron Costin nr. 7,  
et. 2. of. 211,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

www.inventie-mdv.com 
invent@invent.mldnet.com  
 
tel.: 31-00-89 
fax: 31-00-89 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii, 
Modele de Utilitate 

SOKOLOVA Sofia  
 
INTELS-MDV SRL 

5    
24.04.1993 

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37,  
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova  

intelsmdv@mtc.md  
 
tel.: 73-16-05, 72-30-21,  
21-10-27  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate 

GRINBERG Iakov  6    
24.04.1993 

Str. Matei Basarab  
nr. 7, bloc 1,  
Chişinău, 
Republica Moldova  

-  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii, 
Modele de Utilitate 

GLAZUNOV 
Nicolae  
 
TREI G S.A. 

7 
21.09.1993 

Str. Trandafirilor  
nr. 31, bloc 1, ap. 111,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova  

treig@araxinfo.com  
treig@mdl.net  
 
tel.: 55-59-87, 55-37-24  
fax: 55-31-48 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii, 
Modele de Utilitate  

MALAHOVA 
Antonina  

8    
29.11.1993 

Str. Mihail Sadoveanu  
nr. 4, bloc 1, ap. 201,  
MD-2044, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 34-15-72  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate 

GOLOMAZOV 
Veaceslav  
 
ECONOMSERVICE 

9    
05.11.1993 

Str. Mihai Eminescu 
nr. 28,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 24-54-48, 22-33-10,  
24-73-11  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate 

CORCODEL 
Angela  
 
FS PATENT S.R.L. 
 

10   
04.07.1997 

Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 134,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
  
c/p 233,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

www.patent.md  
freshsys@hotmail.com  
 
tel.: 23-43-40, 23-80-70  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate,  
Soiuri de Plante 
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1 2 3 4 5 
FOCŞA Valentin  11   

04.07.1997 
Str. Tineretului nr. 14, 
Maximovca,  
MD-6525, Chişinău, 
Republica Moldova  

tel.: 38-42-62, 38-44-41,  
38-43-50  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate 

ROZLOVENCO 
Sergiu  

12  
26.08.1997 

Str. Mitropolit Varlaam  
nr. 65, ap. 106 A,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova  

lilian@gardenie.mldnet.com  
 
tel.: 24-03-87 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

GROSU Iurie  
 
Consultius SRL 

13   
24.07.1998 

Str. Independenţei  
nr. 24, bloc 3, of. 62,  
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 56-11-78, 47-40-03,  
691-19480  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    
 

SOCOLOVA Olga  
 
INTELS-MDV SRL 

14   
24.07.1998 

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37,  
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova  

intelsmdv@mtc.md  
 
tel.: 73-16-05, 72-30-21,  
21-10-27  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii, 
Modele de Utilitate 

STRATINSCAIA 
Natalia  
 
Biroul 
BrevetMarcService 

15   
24.07.1998 

Str. Miron Costin nr. 5,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova  
 
c/p 1709,  
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

www.bmspatent.com 
bms@bmspatent.com  
 
tel.: 44-96-45, 49-65-93,  
43-46-81 
fax: 44-62-57, 32-29-23 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii, 
Modele de Utilitate 

ROTARI Alexandra  
 
Biroul 
BrevetMarcService 

16   
24.07.1998 

Str. Miron Costin nr. 5,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova 
  
c/p 1709, MD-2045, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

www.bmspatent.com 
bms@bmspatent.com  
 
tel.: 44-96-45, 49-65-93,  
43-46-81 
fax: 44-62-57, 32-29-23 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii, 
Modele de Utilitate 

SÎSOEVA 
Valentina  
 
INTELS-MDV SRL 

17   
24.07.1998 

Bd. Iu. Gagarin nr. 1, 
ap. 63,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova  

valya_sysoeva@mail.ru  
 
tel.: 0-794-76028  
fax: 27-08-11 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate 

SOLOMON 
Veaceslav  
 
Biroul 
BrevetMarcService 

18   
24.07.1998 

Str. Miron Costin nr. 5 
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova 
  
c/p 1709,  
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

www.bmspatent.com 
bms@bmspatent.com  
 
tel.: 44-96-45, 49-65-93,  
43-46-81 
fax: 44-62-57, 32-29-23 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate 

MÎNDÎCANU Emil  
 
FS PATENT S.R.L. 

19   
24.07.1998 

Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 134,  
 
c/p 233,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

www.patent.md  
freshsys@hotmail.com  
 
tel.: 23-43-40, 23-80-70  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

MUNTEANU 
Svetlana  
 
 

20  
24.07.1998 

 
Suspendat 

Str. Mihail 
Kogălniceanu  
nr. 80, ap. 29,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 21-15-69, 20-27-02 
  
fax: 20-27-02 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii, 
Modele de Utilitate 

MUNTEANU Petru  
 
AMBROZIA SRL 

21  
24.07.1998 

Str. Mihail 
Kogălniceanu  
nr. 80, ap. 29,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova  

ambrozia_PM@yahoo.com  
 
tel.: 21-15-69, 20-27-02,  
0-691-04244 
fax.: 20-27-00 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

VAVRENIUC 
Vladimir  
 
VILAD SRL 

22  
24.07.1998 

Str. Vlaicu Pârcălab  
nr. 15, ap. 29,  
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova  

vilad2001@mail.ru  
 
tel.: 24-01-13  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale  
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1 2 3 4 5 
PARASCA Dumitru  
 
Biroul universitar 
Inventa Parasca 

23  
24.07.1998 

Str. Mihai Eminescu 
nr. 40, ap. 13, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
  
c/p 28,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

dumitru44@hotmail.com  
 
tel.: 22-37-57, 22-93-15,  
691-41203  
 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

COŞELEVA 
Natalia  
 
Biroul 
BrevetMarcService 

24  
24.07.1998 

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova  
 
c/p 1709,  
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

www.bmspatent.com 
bms@bmspatent.com  
 
tel.: 44-96-45, 49-65-93,  
43-46-81 
fax: 44-62-57, 32-29-23 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii, 
Modele de Utilitate  
 

ŞCERBAN Pavel  25  
24.07.1998 

Str. Suceava nr. 110, 
ap. 6,  
MD-2051, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 74-38-57, 55-37-24  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate 

BLIUC Victoria  
Institutul Naţional 
al Viei şi Vinului 

26  
24.07.1998 

 
Suspendat 

Str. Alexandru cel Bun 
nr. 2, bloc 1, ap. 71,  
MD-6800, Ialoveni, 
Republica Moldova  

tel.: 0-691-41197, 72-13-00,  
73-78-55, 52-39-12  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

BODIUL Tatiana  27  
15.12.1998 

Str. Mircea Eliade  
nr. 5,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova  

http://mcc.md/bodiulco 
bodiulco@yahoo.com 
bodiulco@mcc.com 
 
(373 2) 069 14 93 96,  
(373 2) 54 24 95 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

ANDRIEŞ Ludmila  
 
Biroul 
BrevetMarcService 

28  
15.12.1998 

Str. Miron Costin nr. 5,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova  
 
c/p 1709,  
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

www.bmspatent.com 
bms@bmspatent.com  
 
tel.: 44-96-45, 49-65-93,  
43-46-81 
fax: 44-62-57, 32-29-23 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate 

CORCIMARI 
Evghenia  

29  
15.12.1998 

Str. Alexandru cel Bun 
nr. 2, bloc 1, ap. 66,  
MD-6800, Ialoveni, 
Republica Moldova  

tel.: (373 68) 22-978,  
54-40-84  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii, 
Modele de Utilitate 

CAREV Ana  
 
TREI G S.A. 

30  
15.12.1998 

Str. Trandafirilor  
nr. 31,  
bloc 1, ap. 111,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova  

treig@araxinfo.com  
treig@mdl.net  
 
tel.: 55-59-87, 55-37-24  
fax: 55-31-48 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

GLAZUNOV Larisa  
 
TREI G S.A. 

31  
15.12.1998 

Str. Trandafirilor  
nr. 31,  
bloc 1, ap. 111,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova  

treig@araxinfo.com  
treig@mdl.net  
 
tel.: 55-59-87, 55-37-24,  
fax: 55-31-48 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

CARIMOV Leonid  32  
15.12.1998 

Str. Nicolae Costin  
nr. 33,  
MD-2050, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 75-38-57  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

LEVINŢA Victor  
 
GRAHAM & 
LEVINTSA 

33  
15.12.1998 

Str. Alexandru cel Bun  
nr. 89,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova  

info@law-moldova.com  
 
tel.: 24-40-76, 24-40-63  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

GLAZUNOV Kiril  
 
TREI G S.A. 

34  
15.12.1998 

Str. Trandafirilor nr. 31,  
bloc 1, ap. 111,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova  

treig@araxinfo.com  
treig@mdl.net  
 
tel.: 55-59-87, 55-37-24,  
fax: 55-31-48 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    
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1 2 3 4 5 
VOZIANU Maria  35  

29.03.1999 
Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 78,  
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 72-35-35, 24-34-08,  
24-17-48, 24-17-82,  
24-55-91  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii, 
Modele de Utilitate 

BURUIANA Procop  36  
29.03.1999 

Str. Iazului nr. 1,  
bloc 3, ap. 10,  
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova  

www.buruiana.com 
pburuiana@hotmail.com  
 
tel.: 46-52-31, 22-97-83  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

CAFTANAT 
Mariana  

37  
24.04.1999 

Bd. Dacia nr. 44,  
bloc 5, ap. 12,  
MD-2062, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 77-32-28  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

IUDENICI Lidia  38  
18.10.2000 

Str. Albişoara nr. 80, 
bloc 4, ap. 152,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 29-06-09  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

JENICIKOVSKAIA 
Ghelena 
 
Biroul 
BrevetMarcService 

39  
18.11.2000 

Str. Miron Costin nr. 5,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova  
 
c/p 1709,  
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

www.bmspatent.com 
bms@bmspatent.com 
brevet@marc.mldnet.com  
 
tel.: 44-96-45, 49-65-93,  
43-46-81 
fax: 44-62-57, 32-29-23 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

BALAN Veaceslav  40   
18.11.2000 

Str. Sarmizegetusa  
nr. 37, bloc 1, ap. 40,  
MD-2032, Chişinău,  
Republica Moldova  

salego@cni.md  
 
tel.: 52-33-30, 79-52-22  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

STAŞCOV Roman  41 
20.02.2001 

Drumul Crucii nr. 97, 
bloc 1, ap. 6,  
MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 71-70-20, 0794-84248  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale 

PRIDA Andrei  
 
OENO Consulting 
SRL 

42   
30.05.2001 

Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064, Chişinău,  
Republica Moldova  

prida@mdl.net  
 
tel.: (373 2) 74-88-74  
fax: (373 2) 74-29-53 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii,  
Modele de Utilitate 

GOMENIUK Iuri  43   
30.05.2001 

Str. Studenţilor  nr. 3, 
bloc 6, ap 29,   
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova  

patenti@rambler.ru  
 
tel.: (373) 691-89382,  
       (373) 696-97474  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale  

GOREA Nicolae  44   
30.05.2001 

Str. Sciusev nr. 60, 
bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova  

tel.: 22-37-77, 22-03-04  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

MARGINE Ion  45   
30.05.2001 

Str. Lomonosov nr. 43, 
ap. 23,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova  

imargine@gmail.com  
 
tel.: 72-20-26  
fax: 72-20-26 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii, 
Modele de Utilitate 

BAJIREANU 
Veronica  
 
TREI G S.A. 

46    
26.10.2001 

Str. Trandafirilor 31, 
bloc 1, ap. 111,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova  

treig@araxinfo.com  
treig@mdl.net  
 
tel.: (373 22) 555 987  
fax: (373 22) 553 148 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii  

CIUBUC Iulia  
 
BRAVETO-F Birou 
Proprietate 
Industrială 

47   
26.10.2001 

Str. Alba-Iulia nr. 23,  
ap. 137,  
MD-2051, Chişinău,  
Republica Moldova  

www.ournet.md/~braveto-f/ braveto-
f@mail.md; majesty@mail.md  
 
tel.: 51-45-90, 27-26-17,  
27-17-83, 691-69770  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale  

CERNOBROVCIUC 
Maria  

48   
26.10.2001 

Str. Kiev nr. 10, bloc 2,  
ap. 45,  
MD- 2024, Chişinău, 
Republica Moldova  

mchernobrovchuk@yahoo.com  
 
tel.: 44-34-44  

Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii, 
Modele  
de Utilitate   
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EFANOVA Tatiana  49   

26.10.2001 
Str. Munceşti nr. 52, 
ap. 61,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 53-44-35  Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii, 
Modele de Utilitate   

GOREA Tatiana  50   
26.10.2001 

Str. Şciusev nr. 60, ap. 1,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 22-37-77, 22-03-04  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

ROGOJINĂ Sergiu  51   
26.10.2001 

Str. Voluntarilor nr. 14, 
bloc 2, ap. 45,  
MD-2037, Chişinău,  
Republica Moldova  

procurat@sos.md  
 
tel.: 49-85-76  

Mărci  

COCEBAN Grigore  52   
26.10.2001 

Str. Florilor nr. 16,  
bloc 2, ap. 26,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova  

tel.: 32-01-22, 962-58900  Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale  

MUNTEANU Victor  
 
XPERT Legal & 
Trademark Support 

53   
26.10.2001 

 
 

Suspendat 

Str. Mitropolit Gavriil 
Bănulescu-Bodoni  
nr. 45, birou 201,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova  

www.xpert.md  
munteanu@lawyer.com  
 
tel.: 20-27-00, 0-691-44271  
fax: 20-27-02 

Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale  

STAŞCOV Eugen  
 
INDEPRIN SRL 

54   
25.12.2001 

Str. Petru Rareş nr. 
18,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova  

estascov@hotmail.com 
indeprin@moldtelecom.md 
 
tel.: 20-29-07, 23-80-47,  
691-20240  
fax: 23-80-47 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

JIGĂU Radu  55   
04.10.2002 

Str. Pietrarilor nr. 6, 
ap. 11,  
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova  

radu.j@mail.md  
 
tel.: 73-54-55, 43-15-06  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

COLIVAŞCO 
Serghei  
 
MYTKHUN SRL 

56  
 04.10.2002 

P.O. BOX 583,  
MD-3300, Tiraspol,  
Republica Moldova 

www.tmprotect.idknet.com 
tmprotect@idknet.com  
 
tel.: (373) 53393324  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

LUNGU Iurie  
 
LEVINTA & 
ASSOCIATES 

57  
 04.10.2002 

Str. Grădinilor nr. 58, 
ap. 144,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova  

iurieLungu@yahoo.com  
 
tel.: 23-42-34, 54-37-96,  
24-40-63  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii, 
Modele de Utilitate   

STRATINSCHI 
Alexandr 
 
Biroul 
BrevetMarcService 

58   
04.10.2002 

Str. Miron Costin nr. 5  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova  
c/p 1709,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova 

www.bmspatent.com 
bms@bmspatent.com  
 
tel.: 44-96-45, 49-65-93,  
43-46-81  
fax: 44-62-57, 32-29-23 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale  

BALAN Veaceslav  59   
04.10.2002 

Str. Belinski nr. 7,  
bloc 2,  
MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 75-79-40  Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale  

ANISIMOVA 
Liudmila  
 
PROINTEL GRUP 
SRL 

60   
18.11.2002 

Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 128, ap. 24,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova  

lanisimova@yahoo.com; 
prointelgrup@mail.ru  
 
tel.: 22-31-93, 27-84-84  

Mărci, 
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

GLAZACEVA 
Galina  

61   
18.11.2002 

Str. Grenoble nr. 209, 
ap. 17, Chişinău, 
Republica Moldova  

glazacev@hotmail.com; 
indeprin@moldtelecom.md  
 
tel.: 76-69-52, 20-29-07,  
23-80-47  
fax: 23-80-47 

Mărci, 
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii, 
Modele de Utilitate  

SPĂTARU Leonid  62   
19.12.2003 

 
 

Suspendat 

Bd. Traian nr. 16,  
bloc 2, ap. 35,  
MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova  

tel.: 20-29-07, 23-80-47  
fax: 23-80-47 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele de Utilitate  
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CORCODEL 
Svetlana  
 
FS  PATENT S.R.L. 

63   
19.12.2003 

Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 134,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova  
  
c/p 233, MD-2012, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

www.patent.md freshsys@hotmail.com 
 
tel.: 23-43-40, 23-80-70  

Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale  

GROZA Dana  
 
FS  PATENT S.R.L. 

64   
19.12.2003 

Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 134,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova  
 
c/p 233, MD-2012, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

www.patent.md  
freshsys@hotmail.com  
 
tel.: 23-43-40, 23-80-70  

Mărci, 
Desene şi Modele 
Industriale 

BÂRSAN Mihai  65   
19.12.2003 

Str. Independenţei  
nr. 135, ap. 22,  
MD-6201, Sângerei, 
Republica Moldova  

tel.: (0 231) 2-40-20,  
(0 262) 2-30-73, 0-691-61769  

Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii, 
Modele de Utilitate   

RADU Vasile  66   
19.12.2003 

Str. Vasile Stroescu nr. 8,  
MD-3900, Cahul,  
Republica Moldova  

tel.: (0 299) 2-14-96,  
(0 299) 2-15-67, (0 299) 2-04-49  

Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale,   
Modele de Utilitate  

CRECETOVA Alla  67   
01.05.2004 

Bd. Cuza-Vodă nr. 45,  
ap. 52,  
MD-2072, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 76-45-41  Mărci, 
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

CRASNOVA 
Nadejda 
 
INDEPRIN SRL 

68  
17.12.2004 

Str. Albişoara nr. 18, 
ap. 70,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova  

indeprin@hotmail.com  
 
tel.: 20-29-07, 23-80-47  
fax: 23-80-47 

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

CERCHES Eugen 
 
INDEPRIN SRL 

69   
17.12.2004 

Calea Ieşilor nr. 23, 
ap. 26,  
MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 75-23-95, 796-50624  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale    

TALPĂ Sergiu  70   
17.12.2004 

Str. Bulgară nr. 156, 
bloc 1, ap. 29,  
MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova  

tel.: 231-75865  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

COŞNEANU Elena  71   
17.12.2004 

Str. Podul Înalt nr. 12, 
ap. 12,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova  

cosneanu@yahoo.com  
 
tel.: 47-52-36, 24-55-91,  
693-56741  

Mărci, 
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii, 
Modele de Utilitate  

SOCOLOVA 
Ecaterina  
 
INTELS-MDV SRL 

72   
17.12.2004 

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37,  
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova  

intelsmdv@mtc.md  
 
tel.: 73-16-05,  
72-30-21, 21-10-27  

Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale  

MANDATARI 
Natalia  
 
INTELS-MDV SRL 

73   
17.12.2004 

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37, 
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova  

intelsmdv@mtc.md  
 
tel.: 73-16-05, 72-30-21,  
21-10-27  

Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale    

ŞCERBANIUC 
Sergiu  

74   
17.12.2004 

 
Suspendat 

Str. Ştefan cel Mare 
nr. 194,  
Răuţel, Făleşti,  
Republica Moldova  

tel.: 259-74728, 690-22822  Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

SCOROGONOV 
Anatolii  

75   
30.05.2004 

Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, 
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 52-77-24  Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele  
de Utilitate  
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VASILIEVA 
Valentina   

76   
30.12.2004 

Str. Alecu Russo nr. 5, 
bloc 2, ap. 54,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 49-21-72  Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

COTRUŢA Leonid   77   
30.12.2004 

Str. Ceucari nr. 10, 
bloc 1, ap. 57, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 
P.O. BOX 494,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

http://www.attorneypatent.md/cotruta@
mail.ru; leonid_cotruta@yahoo.com  
 
tel.: 46-35-10, 0-691-20516  

Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

ŞURGALSCHI 
Ecaterina   

78   
15.06.2005 

Str. Bogdan-Voievod 
nr. 4, ap. 13,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova  

tel.: 44-67-44  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii, 
Modele de Utilitate   

POPOVA Svetlana  79  
15.06.2005 

Bd. Dacia nr. 38, ap. 319,  
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 76-29-06, 697-41300  Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale,   
Invenţii  

NASTAS Xenia   80   
29.07.2005 

Bd. Negruzzi nr. 6,  
ap. 43,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 27-32-14  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii 

SCHIŢCO Nina   81   
17.11.2005 

Str. Grenoble nr. 161, 
bloc 1, ap. 12,  
MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 79-28-71, 794-61886  Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

DEINEGO Tamara   82   
17.11.2005 

Str. Kiev nr. 10, bloc 2, 
ap. 47,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 44-29-76  Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale, 
Invenţii,  
Modele de Utilitate  

BULAT Valentina  83   
31.01.2006 

Str. Nicolae Donici  
nr. 60,  
Chişinău, Republica 
Moldova  

bulatvalentina@yandex.ru  
 
tel.: (37322)432678, (373)79559818   

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,   
Modele de Utilitate  

CRECETOV 
Veaceslav  

84   
01.03.2006 

Bd. Cuza-Vodă nr. 45, 
ap. 52,  
MD-2072, Chişinău,  
Republica Moldova  

tel.: 76-45-41  Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii,  
Modele de Utilitate, 
Soiuri de Plante 

DOBRE Lilia  85   
30.08.2006 

Str. Zimbrului 10A,   
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

dobrelilia@yahoo.com  
 
tel.: 43-82-08, 44-99-45 

Mărci,   
Desene şi Modele 
Industriale  

CLĂTINICI Iurie  86   
20.09.2006 

Str. Alba-Iulia nr. 97, 
bloc 2, ap. 38, 
Chişinău,  
Republica Moldova  

clatinici@mtc.md; 
clatinich@rambler.ru  
 
tel.: 58-90-08, 0-696-40118  

Mărci,  
Desene şi Modele 
Industriale,  
Invenţii, 
Modele de Utilitate, 
Soiuri de Plante 
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XI
Materiale de informare

din domeniul proprietăţii intelectuale

S ecţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, texte
ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor

regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale
de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

The section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova,
texts of the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party,

of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards;
other information materials in the field of intellectual property protection.

Р аздел включает информацию по охране интеллектуальной собственности в Республике
 Молдова, международные конвенции и договора, участницей которых является Республика

Молдова, региональные и двусторонние соглашения, положения, классификации, нормы ВОИС,
другие информационные материалы в области охраны интеллектуальной собственности.
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OMPI informează
La 4 decembrie 2006 Republica Muntenegru a depus
o declaraţ ie, potrivit căreia cu începere
de la 3 iunie 2006 Republica Muntenegru, în calitate
de nou stat, continuă să aplice tratatele
enumerate mai jos, la care a aderat fosta Republică
Serbia şi Muntenegru:

– Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mon-
diale a Proprietăţii Intelectuale (1967);

– Convenţia de la Paris pentru Protecţia Pro-
prietăţii Industriale (1883);

– Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor
literare şi artistice (1886);

– Aranjamentul de la Madrid privind reprimarea
indicaţiilor de falsă provenienţă sau înşelătoare
a produselor (1891);

– Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internaţională a mărcilor (1891);

– Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid
privind înregistrarea internaţională a mărcilor
(1989);

– Aranjamentul de la Haga privind depozitul
internaţional de desene şi modele industriale
(1925) (Actul de la Geneva din 1999);

– Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea
internaţională a produselor şi serviciilor în
scopul înregistrării mărcilor (1957);

– Aranjamentul de la Locarno privind instituirea
clasificării internaţionale a desenelor şi mode-
lelor industriale (1968);

– Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia
indicaţiilor locului de origine a produselor şi
înregistrarea lor internaţională (1958);

– Tratatul de la Nairobi privind protecţia simbolului
olimpic (1981);

– Convenţia cu privire la protecţia intereselor
producătorilor de fonograme împotriva repro-
ducerii neautorizate a fonogramelor (1971);

– Tratatul privind dreptul mărcilor (1994);

– Tratatul OMPI privind dreptul de autor (1996);

– Tratatul OMPI privind interpretările şi fono-
gramele (1996);

– Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea
internaţională a depozitului de microorganisme
în scopul asigurării protecţiei lor prin brevete
(1977);

– Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT) (2000).

*  *  *  *  *

La 18 decembrie 2006 Regatul Bahrain (al 136-lea
stat) a depus instrumentele de aderare la Tratatul de
cooperare în domeniul brevetelor.

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Regatul Bahrain
cu începere de la 18 martie 2007.

*  *  *  *  *

La 18 decembrie 2006 Regatul Bahrain (al 38-lea
stat) a depus instrumentele de aderare la Tratatul
privind dreptul mărcilor (1994).

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Regatul Bahrain
cu începere de la 18 martie 2007.

*  *  *  *  *

La 18 decembrie 2006 Franţa (al 45-lea stat) a depus
instrumentele de ratificare a Actului de la Geneva cu
privire la Aranjamentul de la Haga privind depozitul
internaţional de desene şi modele industriale (1925).

Actul de la Geneva va fi în vigoare cu privire la Franţa
cu începere de la 18 martie 2007.

*  *  *  *  *

La 3 ianuarie 2007 Uzbekistan a depus instrumentele
de denunţare a Aranjamentului de la Madrid privind
înregistrarea internaţională a mărcilor (1891).

Potrivit articolului 15 al Aranjamentului de la Madrid
privind înregistrarea internaţională a mărcilor (1891),
denunţarea Aranjamentului va fi în vigoare cu privire
la Uzbekistan cu începere de la 1 ianuarie 2008.

La 19 decembrie 2006 Ucraina (al 63-lea stat) a depus
instrumentele de aderare la Convenţia internaţională
privind protecţia realizărilor în selecţie (1961).

UPOV informează

Acordul privind asigurarea reciprocă a integrităţii
secretelor interstatale în domeniul protecţiei juridice
a invenţiilor semnat la Minsk la 04 iunie 1999 este în
vigoare cu privire la Republica Belarus, Republica
Kârgâzstan ş i Ucraina cu începere de la data

Comitetul Executiv al CSI informează

Convenţia este în vigoare cu privire la Ucraina cu
începere de la 19 ianuarie 2007.

de 31.01.2000, cu privire la Republica Tadjikistan
şi Republica Armenia – de la 25.01.2001, la Georgia–
de la 10.05.2001, la Republica Kazahstan –de la
05.06.2001, la Republica Moldova – de la 03.01.2002,
la Republica Azerbaidjan – de la 23.10.2003 şi la
Federaţia Rusă – de la 11.12.2006.
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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.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală acordă
asistenţă publicitară gratuită privind valorificarea obiectelor

de proprietate industrială (OPI).
Vreţi să vă promovaţi invenţiile, soiurile de plante, modelele de utilitate,

alte OPI pentru încheierea unor profitabile contracte de licenţă
sau cesiune în vederea implementării lor în producţie?

Adresaţi-vă la redacţia revistei „Intellectus” şi a suplimentului
„Bursa invenţiilor” cu propuneri concrete de exploatare a obiectelor

de proprietate industrială pe care le deţineţi.
Serviciile pe care vi le propunem vor constitui un imbold

pentru colaborare –  un pas important în căutarea potenţialilor investitori,
în implementarea şi lansarea inovaţiilor dumneavoastră pe piaţă.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la AGEPI,
Secţia marketing, servicii, tel.: 400593; 400591
şi redacţia revistei „Intellectus”, tel.: 400586

În atenţia persoanelor interesate
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