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Cronica AGEPI
Proprietatea intelectuală –
suport în dezvoltarea întreprinderii
Pe 5 mai curent, în cadrul programului adiţional al expoziţieifor „Micul business-2006”, AGEPI a organizat pentru
reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii din republică o masă
rotundă cu genericul „Proprietatea intelectuală – suport în
dezvoltarea întreprinderii”.
Programul mesei rotunde a inclus comunicări privind
aspectele actuale ale protecţiei OPI, modul în care cunoştinţele
din sfera proprietăţii intelectuale pot să aducă oricărei afaceri
avantaje importante. În special, întreprinderile mici şi mijlocii au
nevoie de consultanţă de specialitate privind modalităţile de
utilizare a brevetelor de invenţie, a mărcilor şi designului industrial pentru a-şi îmbunătăţi afacerile şi pentru a găsi noi parteneri
pe piaţă.
Ştefan Novac, Directorul General al AGEPI, a subliniat în
deschiderea manifestării că expoziţiile de o asemenea anvergură
sunt un bun prilej de a familiariza agenţii economici cu noţiunile
de „brevet de invenţie”, „marcă”, „design industrial”, „brand”,
precum şi cu aspectele juridice ale protecţiei acestora. La masa
rotundă au prezentat comunicări T. Jovmir, director Departament
Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de Utilitate, O. Panasenco,
expert principal în Secţia mărci internaţionale, V. Jalbă, şef Secţie
mărci internaţionale, S. Leviţchi, director-adjunct Departament
Mărci, Modele şi Desene Industriale, Iu. Badâr, şef Secţie
economie şi evaluare, P. Bondarenco, jurist principal în Comisia
de Apel. Materialele mesei rotunde vor fi editate de către AGEPI
într-o broşură tematică.

*

*

*

Expoziţia „Micul business-2006” a fost organizată de
Ministerul Economiei şi Comerţului, CIE „Moldexpo”, în colaborare
cu CCI, Primăria mun. Chişinău şi Fondul pentru susţinerea
antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business. La ea au
participat peste 200 de mici producători de mărfuri şi produse
alimentare, precum şi prestatori de servicii din raioanele Orhei,
Hâncesti, Ungheni, Călăraşi, Sângerei, Criuleni, Soroca, Şoldăneşti, Cantemir etc. În prezent, sectorul micului business din ţară
reprezintă peste 90 la sută din numărul total al întreprinderilor.

*

*

*

În cadrul ceremoniei de închidere a expoziţiei s-au înmânat
o serie de premii, printre care: celui mai bun antreprenor al anului,
pentru cea mai buna inovaţie, precum şi pentru rezultate
remarcabile în domeniul producţiei industriale, în comerţ şi în
sfera prestări servicii. Cupa AGEPI pentru activitate fructuoasă
în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate industrială a fost
înmânată întreprinderii „Bujor-Prim” S.A.

Tehnologii cu consum redus de energie
şi surse alternative de energie
În cadrul Clubului Naţional Parteneriat „Ştiinţă şi
Business”, pe 19 mai curent, în incinta Hotelului Naţional din
Chişinău, a avut loc cea de-a doua reuniune a oamenilor de
ştiinţă şi antreprenorilor. Evenimentul dat face parte din
Programul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în Sectorul
Tehnico-Ştiinţific, fiind organizat de Asociaţia de Cercetare şi
Dezvoltare din Moldova (MRDA) în cooperare cu Academia
de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia de Stat pentru

Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu susţinerea Fundaţiei SUA
de Cercetări Civile şi Dezvoltare (CRDF).
La reuniune au participat circa 150 de reprezentanţi ai sferei
businessului şi ştiinţei, precum şi ai structurilor de stat şi
organizaţiilor internaţionale, care au pus în discuţie probleme
stringente din domeniul energeticii.
În deschiderea reuniunii a rostit un cuvânt de salut acad.
Gheorghe Duca, Preşedintele AŞM. Programe de granturi pentru
implementarea inovaţiilor au prezentat dr. L. Romanciuc, Director
Executiv MRDA, A. Chakhoyan, Manager Programe Industriale
CRDF, V. Afanasiev, Director Agenţia de Inovare şi Transfer
Tehnologic, AŞM, M. Iovu (INTAS).
Din partea comunităţii businessului au participat la reuniune
reprezentanţii întreprinderilor „EFES Vitanta Moldova Brewery”
S.A., „Glass Container Company” S.A. etc.
În cadrul reuniunii au fost prezentate inovaţiile din domeniul
energeticii, fiind distribuit şi „Catalogul Inovaţiilor Top în Energetică”.
Programul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în Sectorul
Tehnico-Ştiinţific („Science & Technology Entrepreneurship Program”) mai prevede pentru anul curent trei reuniuni pe teme din
domeniile: nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale
noi; produse ecologic pure şi ingineria mediului; producerea
echipamentului medical, preparatelor farmaceutice din materie
primă autohtonă şi substanţe biologic active.

La Comitetul Permanent OMPI
pentru dreptul de autor şi drepturile conexe
În perioada 1-5 mai curent, la Geneva a avut loc sesiunea a
14-a a Comitetului Permanent OMPI pentru dreptul de autor şi
drepturile conexe, la care a participat şi Vicedirectorul General al
AGEPI Dorian Chiroşca.
Reprezentanţii statelor-membre OMPI au negociat referitor
la soluţionarea problemelor privind actualizarea drepturilor
organizaţiilor de transmisiune prin eter, urmând în paralel procesul
de examinare a problemelor referitoare la organizaţiile tradiţionale
de transmisiune prin eter, prin cablu, prin reţea şi transmisiune
sincronizată.
Statele-membre au decis de a organiza o sesiune suplimentară a Comitetului Permanent pentru dreptul de autor şi
drepturile conexe, în scopul consolidării consensului privind
aspectele drepturilor instituţiilor de transmisiune prin eter şi prin
cablu. În acest context, în toamna anului 2006, în cadrul Sesiunii
Extraordinare a Adunării Generale a OMPI se vor da recomandări
privind desfăşurarea Conferinţei diplomatice pentru semnarea,
în 2007, a acordului final.
Următoarea sesiune a Comitetului Permanent pentru dreptul
de autor şi drepturile conexe (a 15-a) va fi consacrată protecţiei
drepturilor instituţiilor de transmisiune prin eter şi prin cablu în sens
tradiţional, iar dezbaterile se vor desfăşura pe baza Proiectului,
pregătit conform documentelor şi propunerilor existente.
Revizuirea şi actualizarea drepturilor de PI ale organizaţiilor
de transmisiune prin eter, prevăzută actualmente în Convenţia de
la Roma privind protecţia drepturilor interpreţilor, producătorilor de
fonograme şi instituţiilor de transmisiune prin eter, semnată în anul
1961, a fost iniţiată de către OMPI în anul 1997. Problema tot mai
acută a pirateriei semnalelor în multe regiuni ale lumii, inclusiv
pirateria semnalelor cifrate nelansate, a relevat necesitatea
desfăşurării procesului în cauză.
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Informaţie generală
uletinul 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 acestei informaţii vor putea 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 specializate.
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.

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială poate fi procurat la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preţul unui exemplar pe suport hârtie este de 60 lei, pe CD — 40 lei.
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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 2004)
WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
IB
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală
EP Oficiul European
de Brevete (OEB)
EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)
OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
AP Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)
EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă
(mărci, desene şi
modele)
BX Biroul de Mărci
Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux
AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AI
Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
A Z Azerbaidjan
BA Bosnia-Herţegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI
Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica
Democrată
Congo
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CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS

Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Insulele Cook
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Insulele Capului
Verde
Cipru
Republica Cehă
Germania
Djibouti
Danemarca
Dominique
Republica Dominicană
Algeria
Ecuador
Estonia
Egipt
Sahara de Apus
Eritrea
Spania
Etiopia
Finlanda
Fiji
Insulele Falkland
(Malvine)
Insulele Faro
Franţa
Gabon
Regatul Unit
Grenada
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Guineea Ecuatorială
Grecia
Georgia de Sud şi
Insulele Sandvici de
Sud
Guatemala
Guineea-Bissau
Guiana
Hong-Kong
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda

IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL

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

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

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

INVENŢII
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Invenţii / Inventions / Изобретения

P

rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele de
invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995, modificată şi completată prin legile nr. 788-XII din 26.03.1996,
nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 294-XV din
28.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005.
În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică prioritatea, calitatea
de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă, dacă este
nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.
Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant în proprietatea industrială, şi trebuie să includă documentele
prevăzute în art. 10(2), (3) din Lege.
În BOPI se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate şi brevetele
eliberate conform procedurii naţionale.

T

he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law on
Patents for Invention No 461-XIII of May 18, 1995, amended and completed by the laws No 788-XII of
March 26, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002, No 469-XV of November 21, 2003, No 294-XV of July 28, 2004 and No 205-XVI of July 28, 2005.
In accordance with this Law, the patents on 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 Agency 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 inventions according to
which patents are granted and issued in accordance with the national procedure.

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона о
патентах на изобретения № 461-XIII от 18 мая 1995 г., измененного и дополненного на основании законов № 788-XII от 26.03.1996 г., № 1079-XIV от 23.06.2000 г., № 1446-XV от 08.11.2002 г.,
№ 469-XV от 21.11.2003 г., № 294-XV от 28.07.2004 г. и № 205-XVI от 28.07.2005 г.
В соответствии с этим Законом патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение
патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо
в промышленности.
Заявка на выдачу патента подается в Агентство лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя в области промышленной собственности и должна содержать документы, предусмотренные в ст. 10(2), (3) данного Закона.
В BOPI публикуются сведения о заявках на изобретения, об изобретениях, по которым приняты
решения о выдаче патентов, и о выданных патентах на изобретения согласно национальной
процедуре.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII
(11) Numărul brevetului

(57) Rezumatul sau revendicările

(12) Denumirea tipului de document

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la
care prezentul document este divizionar

(13) Codul tipului de document conform normei
ST. 16 OMPI
(15) Informaţii privind corectarea cererii/brevetului
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie

(71) Numele / denumirea solicitantului (solicitanţilor),
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
(72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţării
conform normei ST. 3 OMPI
(73) Numele / denumirea titularului (titularilor), codul
ţării conform normei ST. 3 OMPI

(32) Data depozitului cererii prioritare

(74) Numele reprezentantului în proprietatea industrială

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

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate
cu PCT

(31) Numărul cererii prioritare

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului:
numărul BOPI, anul
(47) Data eliberării brevetului
(48) Data publicării cererii / brevetului corectat
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
(54) Titlul invenţiei
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT):
numărul şi data
(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau
PCT): numărul şi data
(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea
verbală a documentului, numărul documentului,
codul ţării)
(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate
la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS
(11) Number of the patent

(56) List of prior art documents

(12) Denomination of the type of document

(57) Abstract or claims

(13) Kind-of-document code according to WIPO Standard ST. 16

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

(15) Information on the correction of the application/
patent specification
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority

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

(31) Number of the priority application

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

(32) Filing date of the priority application

(74) Name of the representative in industrial property

(33) Country of the priority application, code in accordance with WIPO Standard ST. 3

(85) Date of introducing the national procedure under the PCT

(41) Date of publication of the application: BOPI number, year

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

(45) Date of publication of patent granting decision:
BOPI number, year

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

(47) Date of issuance of patent

(10)* Title of protection of the former USSR (verbal
designation of the document, number of the
document, code of the country)

(48) Date of publication of the corrected application/
patent document
(51) International Patent Classification
(54) Title of the invention
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(30)* 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)
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КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ
(11) Номер патента
(12) Наименование типа документа

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

(13) Код вида документа в соответствии со Стандартом SТ. 16 ВОИС

(71) Имя заявителя (заявителей), код страны в
соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(15) Информация об исправлениях, внесенных в
заявку/патент

(72) Имя изобретателя (изобретателей), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(21) Номер заявки

(73) Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(22) Дата подачи заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Номер приоритетной заявки
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки, код в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС
(41) Дата публикации заявки: номер BOPI и год
(45) Дата публикации решения о выдаче патента:
номер BOPI и год
(47) Дата выдачи патента
(48) Дата публикации скорректированной заявки/
скорректированного патентного документа
(51) Международная патентная классификация
(54) Название изобретения
(56) Перечень патентов-аналогов
(57) Реферат или формула изобретения

(74) Имя представителя в области промышленной
собственности
(85) Дата перехода к национальной процедуре в
соответствии с РСТ
(86) Международная заявка (региональная или
РСТ): номер и дата
(87)

Международная публикация (региональная
или РСТ): номер и дата

(10)* Охранный документ бывшего СССР (словесное обозначение вида документа, № документа, код страны)
(30)* Приоритетные данные заявок, зарегистрированных в Патентном Ведомстве бывшего
СССР (№ документа, дата подачи заявки, код
страны)

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE
A – Necesităţi curente ale vieţii

E – Construcţii fixe

B – Tehnici industriale diverse. Transport
C – Chimie şi metalurgie

F – Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament.
Exploziv

D – Textile şi hârtie

G – Fizică
H – Electricitate

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS
A – Human necessities

E – Fixed constructions

B – Performing operations. Transporting
C – Chemistry. Metallurgy

F – Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting

D – Textiles. Paper

G – Physics
H – Electricity

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
А – Удовлетворение жизненных потребностей
человека

E – Строительство
F – Механика. Освещение. Отопление. Оружие.
Взрывные работы

В – Различные технологические процессы.
Транспортирование

G – Физика

С – Химия и металлургия

H – Электричество

D – Текстиль и бумага
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CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16
A – primul nivel de publicare: cerere de brevet de
invenţie publicată, neexaminată

desene sau formule chimice cuprinse în pagina
de capăt a documentului

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

C9 – brevet de invenţie eliberat, retipărit cu corecturi sau
modificări ale oricărei părţi din descriere,
revendicări şi desene

A9 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi
sau modificări ale oricărei părţi din descriere,
revendicări şi desene
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)
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)
C1 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului
de invenţie (se aplică pentru publicare când
documentul cu codul B1, B2 n-a fost publicat)
C2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului
de invenţie (se aplică pentru publicarea care
succedă documentul cu codul B1, B2)
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau
modificări ale datelor bibliografice din text,

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)
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)
G1 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului
de invenţie eliberat pe răspunderea solicitantului,
fără examinarea în fond (se aplică pentru
publicare când documentul cu codul F1, F2 n-a
fost publicat)
G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului
de invenţie, eliberat pe răspunderea solicitantului,
fără examinarea în fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codul F1, F2)

WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 16
A – 1 st level of publication: published patent application, unexamined

the text, drawings or chemical formulas included
in the title-page

A8 – 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

C9 – delivered patent specification, reprinted with corrections or modifications of any part of a description, claims and drawings

A9 – patent application for invention published with
corrections or modifications of any part of description, claims and drawings
B1 – 2 nd level of publication: published patent application, examined (is applied in case the A-coded
document has not been published)
B2 – 2 nd level of publication: published patent application, examined (A published)
C1 – 3 rd level of publication: patent specification (B1,
B2 not published)
C2 – 3 rd level of publication: patent specification (B1,
B2 published)
C8 – delivered patent specification with corrections or
modifications of the bibliographic data, parts of
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F1 – 2 nd level of publication: publication of decision
of granting a patent at the applicant’s responsibility, without substantive examination (A not
published)
F2 – 2 nd level of publication: publication of decision
of granting a patent at the applicant’s responsibility, without substantive examination (A published)
G1 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, without substantive examination (F1, F2 not published)
G2 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, without substantive examination (F1, F2 published)
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КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС
А – пеpвый уpовень публикации: опубликованная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента на изобpетение
А8 – заявка на изобретение, опубликованная с
исправлениями или изменениями библиографических данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул, включенных в титульный лист
А9 – заявка на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и чертежей
В1 – втоpой уpовень публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу
патента на изобpетение (пpименяется в
публикациях, если документ с кодом А не был
опубликован)
В2 – втоpой уpовень публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента
на изобpетение (пpименяется в публикациях,
котоpые следуют за публикациями с кодом А)
С1 – тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях,
если документ с кодом В1, В2 не был опубликован)
С2 – тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за публикациями с кодом В1, В2)
С8 – патент на изобретение с изменениями или
исправлениями библиографических данных,
частичными изменениями текстовой части,

чертежей или химических формул, включенных
в титульный лист документа
С9 – выданный патент на изобретение, перепечатанный с исправлениями или изменениями
какой-либо части описания, формулы изобретения и чертежей
F1 – 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 – 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 – тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, если документы с кодом F1, F2 не
были опубликованы)
G2 – 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)

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
CONFORM NORMEI ST. 17
AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit
AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea claselor CIB
AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor
BZ9A Cereri de brevet de invenţie publicate
BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea numerelor de depozit
(semestrial)

aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor (semestrial)
FF9A Brevete de invenţie acordate
FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate
în ordinea numerelor de brevete (semestrial)
FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate
în ordinea claselor CIB (semestrial)
FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate
în ordinea alfabetică a numelor inventatorilor
(semestrial)

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate
în ordinea alfabetică a numelor titularilor
(semestrial)

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,

FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate
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WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
AZ1A Numerical index of filed patent applications

FF9A Granted patents for inventions

AZ1A Subject index of filed patent applications

FF9A Numerical index of granted patents for inventions (half-yearly)

AZ1A Name index of applicants of filed patent applications
BZ9A Published patent applications

FF9A Subject index of granted patents for inventions
(half-yearly)

BZ9A Numerical index of published patent applications (half-yearly)

FF9A Name index of inventors of granted patents for
inventions (half-yearly)

BZ9A Subject index of published patent applications
(half-yearly)

FF9A Name index of patent owners of granted patents for inventions (half-yearly)

BZ9A Name index of applicants of published patent
applications (half-yearly)

FG9A List of granted patents for inventions

КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17
AZ1A Нумерационный указатель поданных заявок на патенты на изобретения

FF9A Заявки на патенты на изобретения, по которым приняты решения о выдаче патента

AZ1A Систематический указатель поданных заявок на патенты на изобретения

FF9A Нумерационный указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения о
выдаче патентов (полугодовой)

AZ1A Именной указатель поданных заявок на
патенты на изобретения
BZ9A Опубликованные заявки на патенты на
изобретения

FF9A Систематический указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения о
выдаче патентов (полугодовой)

BZ9A Нумерационный указатель опубликованных
заявок на патенты на изобретения
(полугодовой)

FF9A Именной указатель авторов изобретений по
заявкам, по которым приняты решения о
выдаче патентов (полугодовой)

BZ9A Систематический указатель опубликованных заявок на патенты на изобретения
(полугодовой)

FF9A Именной указатель владельцев патентов на
изобретения, по заявкам на которые приняты решения о выдаче патентов (полугодовой)

BZ9A Именной указатель опубликованных заявок
на патенты на изобретения (полугодовой)
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FG9A Перечень выданных патентов на изобретения

INVENŢII

MD - BOPI 5/2006

BZ9A 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 nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie, 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. 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, editat pe suport electronic, include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz. Săptămânalul este expus în biblioteca
AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaţionale de brevet de invenţie, ale căror rezumate
sunt publicate în PCT GAZETTE, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate
direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
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
şi ale brevetelor de invenţie eurasiatice se află la biblioteca AGEPI.

P

ublication of patent applications in the BOPI provides for the applicant a provisional protection
in accordance with Article 26 of the Law on Patents for Invention No 461/1995, 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. Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in this Official
Bulletin issue, are available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies
may be ordered for payment of an additional fee.
Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is party, are
published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly published on electronic carrier includes
bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The weekly is available for public in the AGEPI
library. Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which are published in the PCT
GAZETTE, 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.
Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official
Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library. Descriptions of the Eurasian
applications and patents for inventions are available in the AGEPI library.
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П

убликация заявок на изобретения в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на
условиях, предусмотренных в ст. 26 Закона о патентах на изобретения № 461-ХIII от 18 мая
1995 г., измененного и дополненного на основании законов № 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. Описания к заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых
опубликованы в BOPI, находятся в читальном зале библиотеки 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, изданном на электронном носителе,
приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертеж. Еженедельник
общедоступен в библиотеке AGEPI. Описания к международным заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы в PCT GAZETTE, находятся в читальном зале библиотеки
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной
конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в
Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические
данные, реферат и, если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.
Описания к евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в фонде библиотеки AGEPI.
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INVENŢII
(21)
(51)
(22)
(71)
(72)

(54)

(57)

a 2004 0195 (13) A
Int. Cl: G01N 29/04 (2006.01)
2004.08.09
TCACENCO Andrei Achim, MD
TCACENCO Andrei Achim, MD; GAVREV
Valeriu, MD; CHIRIACOV Vasile, MD;
RALDUGIN Andrei, MD
Procedeu de control ultrasonor al
cordoanelor de sudură la produsele cu
supraînălţarea sudurii
Invenţia se referă la domeniul controlului nedistructiv şi poate fi utilizată la controlul ultrasonor al cordoanelor de sudură la produse în
procesul producerii lor.
Procedeul de control ultrasonor al cordoanelor
de sudură la produsele cu supraînălţarea
sudurii constă în aceea că utilizând un traductor piezoelectric dublu înclinat, a cărui diagramă de directivitate este orientată perpendicular pe axa cordonului de sudură, în produs se
introduce impulsul ultrasonor de sondare, se
recepţionează semnalele de ecou din zona de
control a cordonului de sudură, se formează
impulsul strob de bază, care se utilizează
pentru selectarea în timp a semnalelor de
ecou, recepţionate din zona de control, după
parametrii cărora se estimează calitatea
cordonului de sudură. Pentru a mări veridicitatea controlului cordonului de sudură se formează un impuls strob suplimentar, cu ajutorul
căruia se selectează semnalul de ecou de la
marginea îndepărtată a cordonului de sudură,
se măsoară intervalul de timp din momentul
excitării traductorului piezoelectric până la
semnalul de ecou de la supraînălţarea sudurii,
pe prima porţiune aleasă a cordonului de
sudură se calculează valoarea medie de
selectare a mulţimii intervalelor de timp consecutive, apoi pe a doua porţiune a cordonului
de sudură cu aceeaşi lungime, învecinată cu
prima, se calculează valoarea medie a mulţimii intervalelor de timp, fiecare fiind mai mică
decât valoarea medie calculată de pe prima
porţiune, iar noua valoare medie a intervalului
de timp calculată pentru porţiunea a doua se
utilizează pentru stabilirea poziţiei în timp a
impulsului strob de bază în raport cu momentul
excitării traductorului piezoelectric, care se
corectează după fiecare calculare a valorii medii a mulţimii intervalelor de timp consecutive
pe porţiunea următoare a cordonului de
sudură.

MD - BOPI 5/2006
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Process for ultrasonic testing of welds to
products with reinforcing bead
The invention relates to the field of nondestructive testing and may be used for ultrasonic testing of welds to products in the process of their
production.
The process for ultrasonic testing of welds to
products with reinforcing bead consists in that
by means of an inclined combined piezoelectric transducer, the directivity diagram of which
is oriented perpendicular to the weld axis, into
the product there is introduced the ultrasound
outgoing pulse, there are detected the echo
signals from the weld testing zone, it is
formed the main strobe pulse, used for time
selection of the echo signals detected from
the testing zone, according to the parameters
of which it is estimated the quality of the weld.
In order to increase the weld testing truth there
is formed an additional strobe pulse, by
means of which it is selected the echo signal
from the remote edge of the welds reinforcing
bead, it is measured the time interval from the
excitation moment of the piezoelectric transducer up to the echo signal from the reinforcing bead, on the chosen first portion of the
weld it is calculated the mean value of the
range of consecutive time intervals, then on
the second portion of the weld with the same
length, contiguous with the first portion, it is
calculated the mean value of selection of the
range of time intervals, each of which is
smaller than the calculated mean value on the
first portion, and the new mean value of the
time interval calculated for the second portion
is used for establishing the time position of
the basic strobe pulse about the excitation
moment of the piezoelectric transducer, which
is corrected after each calculation of the mean
value of the range of consecutive time intervals on the next portion of the weld.
Claims: 1
Fig. 2
*
*

*
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(54)
(57)

Способ ультразвукового контроля сварных швов изделий с валиком усиления
Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано при ультразвуковом контроле сварных швов изделий в процессе их производства.
Способ ультразвукового контроля сварных
швов изделий с валиком усиления, заключающийся в том, что с помощью наклонного совмещенного пьезопреобразователя,
диаграмма направленности которого ориентирована перпендикулярно оси шва, в
изделие вводят зондирующий импульс
ультразвука, принимают эхосигналы из
зоны контроля сварного шва, формируют
основной строб-импульс, который используют для временной селекции эхосигналов,
принятых из зоны контроля, по параметрам которых судят о качестве сварного шва.
Для повышения достоверности контроля
сварного шва формируют дополнительный
строб-импульс, при помощи которого выделяют эхосигнал от дальней кромки валика усиления сварного шва, измеряют временной интервал от момента возбуждения
пьезопреобразователя до эхосигнала от
валика усиления, на выбранном первом
участке шва вычисляют среднее значение
множества последовательно идущих временных интервалов, затем на таком же по
протяженности втором участке шва, примыкающем к первому участку, вычисляют
среднее значение выборки множества временных интервалов, каждое их которых
меньше вычисленного среднего значения
на первом участке, а полученное на втором
участке шва новое среднее значение временного интервала используют для установления временного положения основного строб-импульса относительно момента возбуждения пьезопреобразователя, которое корректируют после каждого
вычисления среднего значения множества последовательных временных интервалов на последующем участке сварного
шва.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(54)

(57)

a 2004 0196 (13) A
Int. Cl: G01N 29/04 (2006.01)
2004.08.09
TCACENCO Andrei Achim, MD
TCACENCO Andrei Achim, MD; GAVREV
Valeriu, MD; CHIRIACOV Vasile, MD
Procedeu de defectoscopie ultrasonică a
cordoanelor de sudură cu supraînălţarea
sudurii
Invenţia se referă la domeniul defectoscopiei
ultrasonice şi poate fi utilizată la controlul cordoanelor de sudură cu supraînălţarea sudurii.
Procedeul de defectoscopie ultrasonică a
cordoanelor de sudură cu supraînălţarea
sudurii constă în aceea că cel puţin două traductoare piezoelectrice se instalează de
aceeaşi parte a axei cordonului de sudură
astfel ca diagramele lor de directivitate să se
intersecteze în zona cordonului de sudură, se
formează impulsul strob pentru canalul traductorului de recepţie, se selectează semnalele
de ecou din zona cordonului de sudură şi, după
parametrii semnalelor de ecou recepţionate,
se estimează calitatea cordonului de sudură.
Traductoarele se instalează astfel ca distanţa
de la traductorul de recepţie până la axa cordonului să depăşească cu mult distanţa de la
traductorul îmbinat până la axa cordonului de
sudură. Cu traductorul îmbinat se recepţionează semnalul de ecou de difuzie de la
marginea anterioară a supraînălţării sudurii,
se amplifică şi se utilizează pentru formarea
impulsului de întârziere a impulsului strob din
canalul traductorului de recepţie.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*

(54)
(57)

*

Process for ultrasonic testing of welds with
reinforcing bead
The invention relates to the field of ultrasonic
testing and may be used for testing of welds
with reinforcing bead.
The process for ultrasonic testing of welds with
reinforcing bead consists in that at least two
piezoelectric transducers are installed on the
same part of the weld’s axis so that their directivity diagrams may intersect in the tested zone
of the weld, it is formed the strobe pulse for the
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channel of the receiving piezoelectric transducer, there are selected the echo signals from
the weld’s zone and according to the parameters of the detected echo signals it is estimated the quality of the weld. The transducers
are installed so that the distance from the receiving piezoelectric transducer up to the
weld’s axis may be considerably greater than
the distance from the combined piezoelectric
transducer up to the weld’s axis. With the combined piezoelectric transducer it is detected the
diffusion echo signal from the remote edge of
the reinforcing bead, it is amplified and used
for the formation of the delay pulse of the strobe
pulse of the receiving piezoelectric transducer
channel.
Claims: 1
Fig.: 2
*
*
(54)
(57)

*

Способ ультразвуковой дефектоскопии
сварных швов с валиком усиления
Изобретение относится к области ультразвуковой дефектоскопии и может быть исполь-

зовано при контроле сварных швов с валиком усиления.
Способ ультразвуковой дефектоскопии сварных швов с валиком усиления, заключающийся в том, что, по меньшей мере, два пьезопреобразователя устанавливают по одну сторону
оси шва, так, чтобы их диаграммы направленности пересекались в контролируемой зоне
сварного шва, формируют строб-импульс
канала приемного пьезопреобразователя,
селектируют эхосигналы из зоны шва и по
параметрах принятых эхосигналов судят о
качестве сварного шва. Преобразователи
устанавливают так, чтобы расстояние от
приемного пьезопреобразователя до оси шва
было существенно больше, чем расстояниe от
совмещенного пьезопреобразователя до оси
шва. Совмещенным пьезопреобразователем
принимают диффузный эхосигнал от передней
кромки валика усиления, усиливают его и
используют для формирования импульсазадержки строб-импульса канала приемного
пьезопреобразователя.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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FF9A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents on inventions /
Изобретения, по которым приняты
решения о выдаче патентов

O

ricare persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 mai 2006 pentru
neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile prevăzute de art. 4-8 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie, 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.

A

ny person concerned may file with the AGEPI a written reasoned declaration of opposition to
any decision to grant a patent within six months as from May 31, 2006 if any one of the
conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, 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, has not been met.

Л

юбое заинтересованное лицо вправе подать в AGEPI в письменном виде мотивированное
ходатайство о полном или частичном аннулировании решения о выдаче патента в течение
6 месяцев с 31 мая 2006 г., если не было выполнено хотя бы одно из условий, предусмотренных
статьями 4-8 Закона о патентах на изобретения № 461-XIII от 18 мая 1995 г., измененного
и дополненного на основании законов № 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.
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(11) 3039 (13) F2
(51) Int. Cl.: A01C 7/02 (2006.01)
(21) a 2003 0247
(22) 2003.10.17
(71)(72)(73) CARTOFEANU Ştefan, MD; GULCO
Veaceslav, MD
(54) Semănătoare manuală (variante)
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la
tehnică agricolă manuală pentru semănat.
Semănătoarea manuală, după varianta întâi,
include un cadru 1, pe care sunt instalate:
roata motoare 3, buncărul 2, dispozitivul de
semănat legat cu tubul de conducere a
seminţelor 5, brăzdarul 6, dispozitivul de
acoperire cu sol a rândurilor semănate.
Noutatea constă în aceea că dispozitivul de
semănat conţine un rotor cu perii 8, amplasat
în partea inferioară a buncărului 2, pe arbore
şi este legat cinematic cu roata motoare 3.
Mecanismul de dozare montat pe arborele
rotorului 8 este executat în formă de disc 9 cu
tacheţi amplasaţi uniform, legat cinematic prin
intermediul unei pârghii 11 cu o clapetă 13 montată pe tubul de conducere a seminţelor 5.
Calibratorul este executat în formă de disc 10
cu număr şi dimensiuni prestabilite de găuri,
şi este amplasat în golul peretelui buncărului
2 şi este închis din partea exterioară cu un
jgheab de direcţionare 16. Dispozitivul de
acoperire cu sol a rândurilor semănate
conţine un lanţ 7, capetele căruia sunt fixate
de ambele părţi ale cadrului 1, iar bucla formată de lanţul 7 este lăsată liber după brăzdar 6. Roata de tăvălugire 4 a solului este instalată după brăzdar 6. Semănătoarea conţine suplimentar un marcator 17, care este montat pe o bară 18 legată articulat cu cadrul 1.
Semănătoarea manuală, după varianta a
doua, caracterizată prin aceea că înaintea roţii
de tăvălugire 4 sunt amplasate labe-săgeţi cu
aripi, montate pe o tijă legată cu cadrul 1.
Revendicări: 2
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)

*

Hand seed drill (variants)
The invention refers to agriculture, in particular
to the hand agricultural engineering for sowing.
The hand seed drill, according to the first variant,
includes a frame 1, onto which it is installed a
drive wheel 3, a hopper 2, a seeding apparatus,

joined with a seed tube 5, an opener 6, a device
for closing with soil of the sowed rows. Novelty
consists in that the seeding apparatus contains
a rotor with brushes 8, installed in the lower part
of the hopper 2 onto the shaft and is kinematically joined with the drive wheel 3. The metering
mechanism, mounted onto the shaft of the rotor
8, is made in the form of disk 9 with uniformly
installed pushers, kinematically joined by means
of a lever 11 with a valve 13, which is mounted
onto the seed tube 5. The calibrator is made in
the form of disk 10 with preset number and dimensions of holes; it is installed into the opening of the hopper 2 wall and is closed on the
outside with a guide chute 16. The device for closing with soil of the sowed rows contains a chain
7, the ends of which are fixed to both sides of the
frame 1, and the loop formed by the chain 7 is
freely placed behind the opener 6. The soil rolling wheel 4 is installed behind the opener 6. The
seed drill additionally contains a marker 17,
mounted onto a tie-rod 18, articulately joined with
the frame 1.
The hand seed drill, according to the second
variant, is characterized in that in front of the rolling wheel 4 there are installed A-hoe blades with
wings, mounted onto the tie-rod, joined with the
frame 1.
Claims: 2
Fig.: 3
*
*
(54)
(57)

*

Ручная сеялка (варианты)
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к сельскохозяйственной
ручной технике для посева.
Ручная сеялка, по первому варианту, включает
раму 1, на которой установлено ведущее
колесо 3, бункер 2, высевающий аппарат,
связанный с семяпроводом 5, сошник 6,
устройство для заделки засеянных рядов
почвой. Новизна состоит в том, что высевающий аппарат содержит ротор со щётками 8,
установленный в нижней части бункера 2 на
валу и кинематически связанный с ведущим
колесом 3. Механизм дозирования, смонтированный на валу ротора 8 и выполненный
в виде диска 9 с равномерно установленными
толкателями, кинематически связан посредством рычага 11 с клапаном 13, смонтированным на семяпроводе 5. Калибратор выпол-
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нен в виде диска 10 с заданным числом и
размерами отверстий, установлен в проёме
стенки бункера 2 и закрыт с внешней стороны направляющим желобом 16. Устройство
для заделки засеянных рядов почвой содержит цепь 7, концы которой закреплены с
обеих сторон рамы 1, а образованная петля
цепи 7 свободно расположена за сошником 6. Колесо для прикатывания почвы 4
установлено за сошником 6. Сеялка дополнительно содержит маркёр 17, который
смонтирован на тяге 18, шарнирно связанной с рамой 1.
Ручная сеялка, по второму варианту, отличается тем, что перед колесом для прикатывания 4 установлены стрельчатые лапы
с крыльями, смонтированные на тяге,
связанной с рамой 1.
П. формулы: 2
Фиг.: 3

frunzelor de tutun în mecanismul de acumulare, fixarea, străpungerea şi înşirarea
frunzelor pe acul dublu, evacuarea lor din
mecanismul de acumulare şi repartizarea
uniformă a frunzelor pe acul dublu.
Noutatea invenţiei constă în aceea că străpungerea şi înşirarea frunzelor pe acul dublu
se efectuează cu ajutorul unui conductor, care
constă din două ace tubulare paralele cuplate,
având distanţa dintre axele lor egală cu distanţa
dintre axele acului dublu, apoi acul dublu se
introduce în conductor, după care conductorul
se extrage în aşa mod, ca frunzele să rămână
pe acul dublu.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

(11)
(51)

3040 (13) F1
Int. Cl.: A24B 1/02 (2006.01)
A24B 1/08 (2006.01)
(21) a 2005 0244
(22) 2005.08.23
(71)(73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI
CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU
TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD
(72) MOLOTCOV Iurie, MD; ZAGORNEANU Tudor,
MD; PRISACARI Valeriu, MD
(54) Procedeu de înşirare a frunzelor de tutun pe
un ac dublu
(57) Invenţia se referă la industria tutunului, în special la procedee de înşirare a frunzelor de tutun
pe un ac dublu.
Procedeul de înşirare a frunzelor de tutun pe
un ac dublu include aşezarea orientată a
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*

Process for stringing tobacco leaves onto a
double needle
The invention relates to the tobacco industry,
in particular to processes for stringing tobacco
leaves onto a double needle.
The process for stringing tobacco leaves onto a
double needle includes the orientated arrangement of tobacco leaves into the accumulation
mechanism, fixation, piercing and stringing of
tobacco leaves onto a double needle, removal
thereof from the accumulation mechanism and
uniform distribution onto the double needle.
Novelty of the invention consists in that piercing and stringing of tobacco leaves onto the
double needle is carried out with the help of a
jig, consisting of two parallel coupled tubular
needles, having the interaxis distance equal to
the interaxis distance of the double needle,
then the double needle is introduced into the
jig, afterwards the jig is removed so that the
leaves may remain onto the double needle.
Claims: 1
Fig.: 2
*
*

(54)
(57)

*

Способ нанизывания табачных листьев на
двойную иглу
Изобретение относится к табачной промышленности, в частности к способам нанизывания табачных листьев на двойную иглу.
Способ нанизывания табачных листьев на
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двойную иглу включает ориентированную
укладку табачных листьев в накопительное
приспособление, фиксацию, прокалывание
и нанизывание листьев на двойную иглу, извлечение их из накопительного приспособления и равномерное распределение на
двойной игле.
Новизна изобретения состоит в том, что
прокалывание табачных листьев осуществляют с помощью кондуктора, состоящего из
двух параллельных, спаренных, пустотелых
игл, имеющих межосевое расстояние равное
межосевому расстоянию двойной иглы, затем
двойную иглу вставляют в кондуктор, после
чего кондуктор извлекают таким образом,
чтобы листья остались на двойной игле.

MD - BOPI 5/2006
alcool etilic de 70%
restul,
care se administrează câte 10...15 picături de
preparat de 3 ori pe zi înainte de mâncare, timp
de 3 săptămâni.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(51)

3041 (13) F1
Int. Cl.: A61K36/52 (2006.01)
A61K36/55 (2006.01)
A61K36/533(2006.01)
A61K 36/84 (2006.01)
A61K31/355 (2006.01)
A61P 5/32 (2006.01)
(21) a 2005 0300
(22) 2005.10.07
(71)(73) MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD
(72) MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
MUNTEANU Liuba, MD
(54) Metodă de profilaxie a displaziei dishormonale a glandei mamare
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
mamologie şi poate fi utilizată pentru profilaxia
hiperplaziilor dishormonale la pacientele cu
maladii ginecologice şi neginecologice asociate.
Esenţa metodei constă în aceea că se administrează un preparat care conţine tinctură de
talpa-gâştei (1:5), tinctură de odolean (1:5), soluţie uleioasă de tocoferol 30%, extract alcoolic
din seminţe de in, extract alcoolic din miez şi
septe interne de nuci şi alcool etilic de 70% în
următorul raport al componentelor, %mas.:
Tinctură de talpa-gâştei (1:5)
15,0…18,0
tinctură de odolean (1:5)
12,0…15,0
soluţie uleioasă de tocoferol 30% 0,1…0,3
extract alcoolic din seminţe de in 25,0…28,0
extract alcoolic din miez
şi septe interne de nuci
20,0...24,0

*

Method of mamma dishormonal dysplasia
prophylaxis
The invention refers to medicine, in particular
to mammology and may be used for prophylaxis of dyshormonal hyperplasiae to patients
with associated gynecologic and nongynecologic diseases.
Summary of the invention consists in that it is
administered a preparation containing motherwort tincture (1:5), valerian tincture (1:5), 30%
oleic tocopherol solution, alcoholic linseed
extract, alcoholic extract of nut kernel and internal septa and 70% ethyl alcohol in the following component ratio, mass %:
motherwort tincture (1:5)
15,0…18,0
valerian tincture (1:5)
12,0…15,0
30% oleic tocopherol solution
0,1…0,3
alcoholic linseed extract
25,0…28,0
alcoholic extract of nut kernel
and internal septa
20,0…24,0
70% ethyl alcohol
the rest,
which is administered for 10…15 drops of
preparation 3 times a day before meals, during 3 weeks.
Claims: 3
*
*

(54)
(57)

*

Метод профилактики дисгормональной
дисплазии молочной железы
Изобретение относится к медицине, в частности к маммологии и может быть использовано для профилактики дисгормональных гиперплазий у пациенток с сопутствующими гинекологическими и негинекологическими заболеваниями.
Сущность изобретения состоит в том, что
назначают препарат, который содержит
настойку пустырника (1:5), настойку валерианы (1:5), 30%-ный масляный раствор
токоферола, спиртовой экстракт из семян
льна, спиртовой экстракт из ядер и внутренних перегородок грецкого ореха и 70%-

21

INVENTIONS

MD - BOPI 5/2006
ный этиловый спирт, при следующем соотношении компонентов, масс.%:
настойка пустырника (1:5)
15,0…18,0
настойка валерианы (1:5)
12,0…15,0
30%-ный масленый раствор
токоферола
0,1…0,3
спиртовой экстракт из семян льна 25,0…28,0
спиртовой экстракт из ядер и внутренних
перегородок грецкого ореха
20,0...24,0
70%-ный этиловый спирт
остальное,
который назначают по 10…15 капель препарата 3 раза в день до еды в течение 3-х
недель.

(54)

(57)

П. формулы: 1

(11) 3042 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61B17/56 (2006.01)
(21) a 2004 0202
(22) 2004.08.09
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) VEREGA Grigore, MD; GORNEA Filip, MD;
BUTNARU Oleg, MD; BAGRIN Oleg, MD;
SPEIANU Ştefan, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de alungire a pediculului vascular
pentru lamboul plantar medial deplasat prin
tehnica Y-V
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la chirurgia plastică şi ortopedie şi poate fi utilizată
pentru plastia defectelor plantare.
Metoda de alungire a pediculului vascular pentru
lamboul plantar medial deplasat prin tehnica Y-V
constă în aceea că se efectuează o incizie a pielii
în regiunea plantară medială, se identifică
trunchiul arterei plantare mediale superficiale la
nivelul bifurcaţiei ei în ramurile proximală şi
distală şi se formează un lambou fasciocutanat
din zona vascularizată de ramura proximală a
arterei plantare mediale superficiale. Apoi se
secţionează şi se ligaturează trunchiul menţionat
proximal de bifurcaţie şi se deplasează lamboul
în locul necesar pentru plastie cu alungirea
pediculului vascular din contul ramurii distale a
arterei plantare mediale superficiale.
Revendicări: 1
Figuri: 1

*

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

(57)

*

*

Метод удлинения сосудистой ножки медиального подошвенного лоскута перемещенного по технике Y-V
Изобретение относится к медицине, в частности к пластической хирургии и ортопедии и
может быть использовано для пластики дефектов стопы.
Метод удлинения сосудистой ножки медиального подошвенного лоскута перемещеного по технике Y-V состоит в том, что выполняют разрез кожи в средней области стопы,
определяют ствол поверхностной медиальной подошвенной артерии на уровне ее
бифуркации в проксимальную и дистальную
ветви и формируют кожнофасциальный лоскут из зоны, питающейся из проксимальной
ветви поверхностной медиальной подошвенной артерии. Затем отрезают и лигируют
упомянутый ствол проксимальнее бифуркации и перемещают лоскут в нужное место
для пластики с удлинением сосудистой
ножки за счет дистальной ветви поверхностной медиальной подошвенной артерии.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

*

22

Method of elongating the vascular pedicle for
the medial plantar flap displaced by the Y-V
technique
The invention refers to medicine, in particular to
the plastic surgery and orthopedics and may be
used for plasty of plantar defects.
The method of elongating the vascular pedicle
for the medial plantar flap displaced by the Y-V
technique consists in that it is carried out an incision of the skin in the medial plantar region, it
is identified the trunk of the superficial medial
plantar artery at the level of its bifurcation in the
distal and proximal branches and it is formed a
fasciocutaneous flap from the zone vascularized from the proximal branch of the superficial
medial plantar artery. Then, it is sectioned and
ligated said trunk more proximal from the bifurcation and it is displaced the flap in the necessary place for plasty with elongation of the vascular pedicle at the expense of distal branch of
the superficial medial plantar artery.
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(11) 3043 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61B 17/24 (2006.01)
(21) a 2005 0018
(22) 2005.01.17
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) ABABII Ion, MD; MANIUC Mihail, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Dispozitiv otorinolaringologic
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la otorinolaringologie.
Dispozitivul include un tub (1) cu canal axial (2),
unul din capetele tubului (3) fiind turtit şi curbat
cu 20o faţă de axa tubului, o fantă transversală
(4) cu suprafaţa secţiunii de 3 mm2 executată
la baza curburii, iar capătul opus al tubului (5)
este executat cu filet (6), un teu (7) cu un racord
central (8) unit cu capătul filetat al tubului dispozitivului prin intermediul unui tub elastic (12) şi
cu două racorduri laterale (9,10) pentru conectarea, respectiv, a unei seringi (13) cu o soluţie
antiseptică şi a unui aspirator prin intermediul
unui tub elastic(14), totodată teul este dotat cu
un robinet (11) cu două căi sub un unghi de 90o.

(54)
(57)

Оториноларингологическое устройство
Изобретение относится к медицине, в частности к оториноларингологии.
Устройство включает трубку (1) с аксиальным
каналом (2), один из концов трубки (3) сплющен и изогнут на 20o по отношению к оси
трубки, поперечную щель (4) с поверхностью
сечения 3 мм2, выполненной у основания
изгиба, а противоположный конец трубки (5)
выполнен с резьбой (6), тройник (7) с
центральным патрубком (8), соединенным
с концом трубки устройства, на которой
выполнена резьба, посредством эластичной трубки (12) и двумя боковыми патрубками (9,10) для присоединения соответственно шприца (13) с антисептическим раствором и вакуумного насоса посредством эластичной трубки (14), при этом тройник оснащен двухходовым краном (11) под углом 90o.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

Revendicări: 1
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)

*

Otorhinolaryngologic device
The invention refers to medicine, in particular
to otorhinolaryngology.
The device includes a tube (1) with axial canal
(2), one of the tube ends (3) being flattened out
and bent through 20° about the tube axis, a
transversal slot (4) with the section surface of 3
mm2, made at the bend base, and the opposite
tube end (5) is made with thread (6), a T-joint
(7) with a central branch pipe (8) joined with the
threaded end of the device’s tube by means of
an elastic tube (12) and with two lateral branch
pipes (9,10) for connection respectively of a syringe (13) with an antiseptic solution and of a
vacuum pump by means of an elastic tube (14),
at the same time the T-joint is equipped with an
angle cock (11) at an angle of 90°.
Claims: 1
Fig.: 3
*
*

*

(11)
(51)
(21)

3044 (13) F1
Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)
a 2005 0198
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(22) 2005.07.08
(71)(73) NICOLAU Gheorghe, MD
(72) NICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD;
GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; BOTNAR
Petru, MD; CIOBANU Sergiu, MD
(54) Implant dentar elicoidal demontabil
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinii, şi
anume la stomatologia ortopedică, şi poate fi
utilizată pentru restabilirea formei şi funcţiei
anatomice a unor dinţi separaţi, precum şi
pentru suplinirea defectelor arcadelor dentare
cu construcţii demontabile şi nedemontabile
de proteze cu elemente de sprijin pe implant.
Esenţa invenţiei constă în aceea că implantul
dentar elicoidal demontabil este constituit din
părţile amovibilă (1) şi intraosoasă (9). Partea
amovibilă (1) include un cap (2) şi un ştift (3).
Părţile superioară (4) şi de mijloc (5) ale
capului (2) sunt executate sub formă de trunchi
de con, amplasat cu baza lui mai mare pe
partea inferioară (6) a capului (2), executată ca
un suport cilindric. Partea superioară (4) a
capului (2) este dotată cu un loc de contact (7)
pentru instrument. Pe axa centrală a capului
(2) în regiunea părţilor superioară (4) şi de
mijloc (5) este executat un canal filetat (8), iar
dinspre partea inferioară (6) este amplasat
ştiftul (3) de formă conică, executat sub formă
de şurub autofiletabil. Partea intraosoasă (9)
este executată sub formă de şurub autofiletabil
cu canal orb (10), având în regiunea părţii
superioare (11) formă de hexaedru care trece
mai departe în formă conică (12). În canal (10)
este amplasată o garnitură (13) polimerică
elastică. În regiunea capătului părţii intraosoase (9) sunt executate trei caneluri longitudinale,
amplasate echidistant una faţă de alta.
Revendicări: 1
Figuri: 5
*
*
(54)
(57)
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*

Demountable helical dental implant
The invention refers to the field of medicine,
namely to the prosthetic dentistry, and may be
used for restoration of the anatomic form and
function of some separate teeth, as well as for
dental arch defects substitution for removable
and fixed constructions of prostheses with
bearing elements on the implant.
Summary of the invention consists in that the
demountable helical dental implant is con-

sisted of changeable (1) and intraosseous (9)
parts. The changeable part (1) includes a head
(2) and a pin (3). The upper (4) and middle (5)
parts of the head (2) are made in the form of
truncated cone, placed with its greater base on
the lower part (6) of the head (2), made as a
cylindrical support. The upper part (4) of the
head (2) is equipped with a contact place (7)
for the instrument. Onto the central axis of the
head (2) in the region of the upper (4) and
middle (5) parts there is made a threaded channel (8), and from the end of the lower part (6)
there is placed a conic pin (3), made in the form
of a self-tapping screw. The intraosseous part
(9) is made in the form of a self-tapping screw
with blind channel (10), having in the region of
the upper part (11) the form of hexahedron
passing further in the conic one (12). In the
channel (10) there is placed an elastic polymer
insert (13). In the region of the intraosseous
part (9) end there are made three longitudinal
grooves placed equidistantly from each other.
Claims: 1
Fig.: 5
*
*
(54)
(57)

*

Разъемный винтовой зубной имплантат
Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедической стоматологии, и может быть использовано для восстановления анатомической формы и функции
отдельных зубов, а также для замещения
дефектов зубных рядов съемными и несъемными конструкциями протезов с опорными
элементами на имплантате.
Сущность изобретения заключается в том,
что разъемный винтовой зубной имплантат
состоит из сменной (1) и внутрикостной (9)
частей. Сменная часть (1) включает головку
(2) и штифт (3). Верхняя (4) и средняя (5)
части головки (2) выполнены в виде усеченного конуса большим своим основанием
расположенным на нижней части (6) головки (2), выполненной в виде цилиндрической
опоры. Верхняя часть (4) головки (2) снабжена контактным местом (7) под инструмент.
По центральной оси головки (2) в области
верхней (4) и средней (5) частей выполнен
резьбовой канал (8), а со стороны нижней
части (6) расположен конусовидный штифт
(3), выполненный в виде самонарезаю-

INVENŢII

MD - BOPI 5/2006

щегося винта. Внутрикостная часть (9) выполнена в виде самонарезающегося винта
с глухим каналом (10), имеющим в области
верхней части (11) форму шестигранника
переходящую далее в коническую (12). В канале (10) размещена эластичная полимерная вкладка (13). В области конца внутрикостной части (9) выполнены три продольные канавки, расположенные друг от друга
на равноудаленном расстоянии.

tomice a unor dinţi separaţi, precum şi pentru
suplinirea defectelor arcadelor dentare cu
construcţii demontabile şi nedemontabile de
proteze cu elemente de sprijin pe implant.
Esenţa invenţiei constă în aceea că implantul
dentar elicoidal demontabil este constituit din
părţile amovibilă (1) şi intraosoasă (9). Partea
amovibilă (1) include un cap (2) şi un ştift (3).
Părţile superioară (4) şi de mijloc (5) ale
capului (2) sunt executate sub formă de trunchi
de con, amplasat cu baza lui mai mare pe
partea inferioară (6) a capului (2), executată ca
un suport cilindric. Pe axa centrală a capului
(2) în regiunea părţilor superioară (4) şi de
mijloc (5) este executat un canal (7) filetat, iar
dinspre partea inferioară (6) este amplasat un
ştift (3) de formă conică cu proeminenţe (8) în
trepte orientate în sus. Partea intraosoasă (9)
este executată sub formă de şurub autofiletabil
cu canal orb (10), având în regiunea părţii
superioare (11) formă de hexaedru care trece
mai departe în formă conică (12), executată cu
proeminenţe (13) în trepte orientate în jos. În
regiunea capătului părţii intraosoase (9) sunt
executate trei caneluri longitudinale, amplasate echidistant una faţă de alta.

П. формулы: 1
Фиг.: 5

Revendicări: 1
Figuri: 5
*
*
(54)
(57)

(11) 3045 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)
(21) a 2005 0199
(22) 2005.07.08
(71)(73) NICOLAU Gheorghe, MD
(72) NICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD;
GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; BOTNAR
Petru, MD; CIOBANU Sergiu, MD
(54) Implant dentar elicoidal demontabil
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinii, şi anume la stomatologia ortopedică, şi poate fi utilizată pentru restabilirea formei şi funcţiei ana-

*

Demountable helical dental implant
The invention refers to medicine, namely to the
prosthetic dentistry, and may be used for restoration of the anatomic form and function of
some separate teeth, as well as for dental arch
defects substitution for removable and fixed
constructions of prostheses with bearing elements on the implant.
Summary of the invention consists in that the
demountable helical dental implant is constituted of changeable (1) and intraosseous (9)
parts. The changeable part (1) includes a head
(2) and a pin (3). The upper (4) and middle (5)
parts of the head (2) are made in the form of
truncated cone, placed with the greater base
thereof on the lower part (6) of the head (2),
made as a cylindrical support. On the central
axis of the head (2) in the region of the upper
(4) and middle (5) parts there is made a
treaded channel (7), and from the end of the
lower part (6) there is placed a conic pin (3) with
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stepped prominences (8) oriented upwards.
The intraosseous part (9) made in the form of
a self-tapping screw with blind channel (10),
having in the region of the upper part (11) the
form of hexahedron passing further in the conic
one (12), made with stepped prominences
(13) oriented downwards. In the region of the
intraosseous part (9) end there are made three
longitudinal grooves, placed equidistantly from
each other.
Claims: 1
Fig.: 5
*
*
(54)
(57)

Разъемный винтовой зубной имплантат
Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедической стоматологии, и может быть использовано для восстановления анатомической формы и функции
отдельных зубов, а также для замещения
дефектов зубных рядов съемными и несъемными конструкциями протезов с опорными элементами на имплантате.
Сущность изобретения заключается в том,
что разъемный винтовой зубной имплантат
состоит из сменной (1) и внутрикостной (9)
частей. Сменная часть (1) включает головку
(2) и штифт (3). Верхняя (4) и средняя (5)
части головки (2) выполнены в виде усеченного конуса, большим своим основанием
расположенным на нижней части (6) головки (2), выполненной в виде цилиндрической
опоры. По центральной оси головки (2) в
области верхней (4) и средней (5) частей
выполнен резьбовой канал (7), а со стороны
нижней части (6) расположен конусовидный
штифт (3) со ступенеобразными выступами
(8) направленными вверх. Внутрикостная
часть (9) выполнена в виде самонарезающегося винта с глухим каналом (10), имеющим в области верхней части (11) форму
шестигранника переходящую далее в коническую (12), выполненную со ступенеобразными выступами (13) направленными вниз.
В области конца внутрикостной части (9) выполнены три продольные канавки, расположенные друг от друга на равноудаленном
расстоянии.
П. формулы: 1
Фиг.: 5
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(11) 3046 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)
(21) a 2005 0200
(22) 2005.07.08
(71)(73) NICOLAU Gheorghe, MD
(72) NICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD;
GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; BOTNAR
Petru, MD; CIOBANU Sergiu, MD
(54) Implant dentar elicoidal demontabil
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinii, şi
anume la stomatologia ortopedică, şi poate fi
utilizată pentru restabilirea formei şi funcţiei
anatomice a unor dinţi separaţi, precum şi
suplinirea defectelor arcadelor dentare cu
construcţii demontabile şi nedemontabile de
proteze cu elemente de sprijin pe implant.
Implantul dentar elicoidal demontabil constă
din părţile amovibilă (1) şi intraosoasă (9),
unite între ele prin intermediul unui racord
filetat. Partea amovibilă (1) include un cap (2)
şi un ştift filetat (3). Capul (2) este constituit din
părţile superioară (4) şi de mijloc (5), executate
sub formă de trunchi de con, plasat cu baza lui
mai mare pe partea inferioară (6) a capului (2),
executată ca un suport cilindric. Partea superioară (4) a capului (2) este dotată cu un loc de
contact (7) pentru instrument. Pe axa centrală
a capului (2) în regiunea părţilor superioară (4)
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şi de mijloc (5) este executat un canal filetat
(8), iar dinspre partea inferioară (6) este
amplasat ştiftul filetat (3). Partea intraosoasă
(9) este executată sub formă de şurub autofiletabil cu canal orb (10), având în regiunea
părţii superioare (11) formă de hexaedru care
trece mai departe în formă cilindrică (12),
dotată cu filet pentru ştiftul filetat (3). În regiunea
capătului părţii intraosoase (9) sunt executate
trei caneluri longitudinale, amplasate echidistant una faţă de alta. Suprafaţa părţii
intraosoase este executată cu iregularităţi ale
reliefului ce constituie 3…7 µm.
Revendicări: 1
Figuri: 5
*
*
(54)
(57)

*

Demountable helical dental implant
The invention refers to the field of medicine,
namely to the prosthetic dentistry, and may be
used for restoration of the anatomic form and
function of some separate teeth, as well as substitution of dental arch defects for removable and
fixed constructions of prostheses with bearing
elements on the implant.
The demountable helical dental implant is constituted of changeable (1) and intraosseous (9)
parts, joined with each other by means of a
threaded connection. The changeable part (1)
includes a head (2) and a threaded pin (3). The
head (2) consists of upper (4) and middle (5)
parts, made in the form of truncated cone, placed
with its greater base on the lower part (6) of the
head (2, made as a cylindrical support. The upper part (4) of the head (2) is equipped with a
contact place (7) for the instrument. Onto the central axis of the head (2) in the region of the upper
(4) and middle (5) parts there is made a threaded
channel (8), and from the end of the lower part
(6) there is placed the threaded pin (3). The
intraosseous part (9) is made in the form of a selftapping screw with blind channel (10), having in
the region of the upper part (11) the form of a hexahedron passing further in the cylindrical one (12),
equipped with thread for the threaded pin (3). In
the region of the intraosseous part (9) end there
are made three longitudinal grooves, placed
equidistantly from each other. The surface of the
intraosseous part is made with the relief irregularities constituting 3…7 µm.

Claims: 1
Fig.: 5
*
*
(54)
(57)

*

Разъемный винтовой зубной имплантат
Изобретение относится к области медицины,
а именно к ортопедической стоматологии, и
может быть использовано для восстановления анатоми-ческой формы и функции
отдельных зубов, а также для замещения
дефектов зубных рядов съемными и несъемными конструкциями протезов с опорными
элементами на имплантате.
Разъемный винтовой зубной имплантат
состоит из сменной (1) и внутрикостной (9)
частей, связанных друг с другом посредством
резьбового соединения. Сменная часть (1)
включает головку (2) и резьбовой штифт (3).
Головка (2) состоит из верхней (4) и средней
(5) частей, выполненных в виде усеченного
конуса, большим своим основанием расположенным на нижней (6) части головки (2),
выполненной в виде цилиндрической опоры.
Верхняя часть (4) головки (2) снабжена контактным местом (7) под инструмент. По центральной оси головки (2) в области верхней (4)
и средней (5) частей выполнен резьбовой
канал (8), а со стороны нижней части (6) расположен резьбовой штифт (3). Внутрикостная
часть (9) выполнена в виде самонарезающегося винта с глухим каналом (10), имеющим
в области верхней части (11) форму шестигранника переходящую далее в цилиндрическую (12), снабженную резьбой для резьбового штифта (3). В области конца внутрикостной части (9) выполнены три продольные
канавки, расположенные друг от друга на
равноудаленном расстоянии. Поверхность
внутрикостной части выполнена с неровностями рельефа, которые составляют 3…7 мкм.
П. формулы: 1
Фиг.: 5

27

INVENTIONS

MD - BOPI 5/2006
(11)

holic iodine solution in the ratio of (100…
200):(0,6…1,6) respectively, potato starch, lactose and sodium carboxymethyl cellulose, the
components being taken in the following ratio
for one tablet with an iodine content of 50±7,5 µg,
in mass %:
iodine-starch complex
2,5…3,4
potato starch
50,0…80,0
lactose
10,0…20,0
sodium carboxymethyl cellulose 10,0…20,0.

3046 (13) F1

Claims: 1
*
(11)
(51)

3047 (13) B1
Int. Cl.: A61K 33/18 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61P 5/14 (2006.01)
(21) a 2005 0305
(22) 2005.10.13
(71)(72)(73) CIUMEICA Valentina, MD; IVANOVA Raisa,
MD; VALICA Vladimir, MD; TATAROV Pavel, MD
(54) Comprimat cu conţinut de iod
(57)
Invenţia se referă la medicină, în particular la
un comprimat cu conţinut de iod.
Comprimatul, conform invenţiei, conţine un complex de iod-amidon cu un conţinut de iod de
6,0…8,0 mg/g, obţinut la amestecarea amidonului, preventiv spălat şi separat de faza lichidă,
cu soluţie hidroalcoolică de iod de 2…5% în
raport, respectiv, de (100…200): (0,6…1,6),
amidon de cartofi, lactoză şi carboximetilceluloză
sodică, componentele fiind luate în următorul
raport pentru un comprimat cu un conţinut de iod
de 50±7,5 µg, în % mas.:
complex de iod-amidon
2,5…3,4
amidon de cartofi
50,0…80,0
lactoză
10,0…20,0
carboximetilceluloză sodică
10,0…20,0.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)
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*

Tablet with iodine content
The invention refers to medicine, in particular
to a tablet with iodine content.
The tablet, according to the invention, contains
an iodine-starch complex with an iodine content of 6,0…8,0 mg/g, obtained when mixing the
preliminarily washed and separated from the
liquid phase starch with a 2…5% hydroalco-

*
(54)
(57)

*

Таблетка с содержанием йода
Изобретение относится к медицине, в частности к таблетке с содержанием йода.
Таблетка, согласно изобретению, содержит
йодкрахмальный комплекс с содержанием
йода 6,0…8,0 мг/г, полученный при смешивании предварительно промытого и отделенного от жидкой фазы крахмала с 2…5%ным водноспиртовым раствором йода в
соотношении (100…200):(0,6…1,6) соответственно, картофельный крахмал, лактозу и
натрий карбоксиметилцеллюлозу, при следующем соотношении компонентов на одну
таблетку с cодержанием йода 50±7,5 мкг,
в мас. %:
йодкрахмальный комплекс
2,5…3,4
картофельный крахмал
50,0…80,0
лактоза
10,0…20,0
натрий карбоксиметилцеллюлоза 10,0…20,0.
П. формулы: 1

(11) 3048 (13) B2
(51) Int. Cl.: A61M 5/28 (2006.01)
(21) a 2004 0054
(22) 2004.03.01
(71)(72)(73) BATÂR Anatol, MD
(54) Seringă-fiolă
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
utilajul medical.
Esenţa invenţiei constă în aceea că seringa-fiolă
include un corp din sticlă în formă de eprubetă
(1) cu un piston din sticlă (2) în interiorul lui, un
dop (3) dotat cu un ac, în interiorul dopului sunt
executate două canale longitudinale, iar corpul
la nivelul dopului este dotat cu un canal trans-
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versal în formă de arc (7). Unul dintre canalele
longitudinale (5) comunică cu cavitatea corpului,
al doilea (6) cu acul seringii, iar canalul transversal uneşte canalele longitudinale la rotirea
corpului faţă de dop, totodată corpul seringii este
dotat cu un căpăcel de închidere (4).
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Syringe-ampoule
The invention refers to medicine, in particular to
the medical equipment.
Summary of the invention consists in that the
syringe-ampoule includes a glass body in the
form of test-tube (1) with a glass piston (2) inside it, a plug (3) equipped with needle, inside
the plug there are made two longitudinal channels, and the body at the plug level is equipped
with a transversal channel in the form of arch (7).
One of the longitudinal channels (5) communicates with the body cavity, and the second (6) with
the syringe needle, and the transversal channel
joins the longitudinal channels at the body rotation about the plug, at the same time the syringe
body is equipped with a sealing cover (4).
Claims: 1
Fig.: 2
*
*

(54)
(57)

*

Шприц-ампула
Изобретение относится к медицине, в частности к медицинскому оборудованию.
Сущность изобретения состоит в том, что
шприц-ампула включает тело из стекла в
виде пробирки (1) с поршнем из стекла (2)
внутри него, пробку (3) оснащенную иглой,
внутри пробки выполнены два продольных
канала, а тело на уровне пробки оснащено
одним поперечным каналом в виде дуги (7).
Один из продольных каналов (5) сообщается
с полостью тела, второй (6) - с иглой шприца,
а поперечный канал соединяет продольные каналы при вращении тела по отношению к пробке, причем тело шприца оснащено укупорочным колпачком (4).
П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(51)

3049 (13) F1
Int. Cl.: C02F 9/12 (2006.01)
C02F 9/04 (2006.01)
C02F 5/00 (2006.01)
(21) a 2005 0336
(22) 2005.11.17
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD;
ŞIBAIEV Alexandr, MD; BURKHARD Reichelt, MD
(54) Procedeu de dedurizare a apei
(57) Invenţia se referă la un procedeu de reducere a
durităţii carbonice a apei, provocată de sărurile
de calciu şi de magneziu şi poate fi utilizată
pentru preîntâmpinarea formării pietrei de cazan.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
prevede tratarea apei cu un curent periodic cu
impulsuri dreptunghiulare directe şi indirecte
cu frecvenţa de la 1,1...1,3 kHz până la 2,3...2,5
kHz şi invers cu perioada de 8...10 µs şi
valoarea amplitudinii curentului de 2,5...3,0
mA, totodată tratarea apei se efectuează în
prezenţa unei suspensii de particule feromagnetice coloidale ale oxizilor şi/sau hidroxizilor
de fier în cantitate de 0,01...0,05 g/l, la viteza
curentului de apă de 1...3 m/s.
Particulele coloidale ale oxizilor şi/sau hidroxizilor de fier se obţin prin încălzirea soluţiei
apoase slab alcaline a sărurilor de fier(II) şi
fier(III), luate în raport de 1:2.
Revendicări: 2
Figuri: 1
*
*

*
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(54)
(57)

Process for water softening
The invention relates to the process for reducing
the water carbonic rigidity, caused by the magnesium and calcium salts and may be used for
prevention of scale formation.
Summary of the invention consists in that the process provides the water treatment with a periodic
current with direct and indirect square pulses with
a frequency form 1,1…1,3 kHz up to 2,3…2,5 kHz
and conversely with the period of 8…10 ms and
the current peak value of 2,5…3,0 µA, at the
same time the water treatment is carried out in
the presence of a suspension of ferromagnetic
colloidal particles of the iron oxides and/or hydroxides in a quantity of 0,01…0,05 g/l, with the
water flow velocity of 1…3 m/s.
The colloidal particles of the iron oxides and/
or hydroxides are obtained by heating the aqueous weak-alkaline solution of the iron(II) and
iron(III) salts, taken in the ratio of 1:2.
Claims: 2
Fig.: 1
*
*

(54)
(57)

Способ умягчения воды
Изобретение относится к способу снижения
карбонатной жесткости воды, вызываемой
солями кальция и магния и может быть
использовано для предотвращения образования накипи.
Сущность изобретения заключается в том,
что способ предусматривает обработку
воды периодическим током с прямыми и
обратными прямоугольными импульсами с
частотой от 1,1...1,3 кГц до 2,3...2,5 кГц, и
обратно, с периодом 8...10 мкс и амплитудным значением тока 2,5...3,0 мА, при
этом обработку воды осуществляют в присутствии суспензии ферромагнитных коллоидных частиц окислов и/или гидроокислов
железа, в количестве 0,01...0,05 г/л, при
скорости потока воды 1...3 м/сек.
Коллоидные частицы окислов и/или гидроокислов железа получают при нагревании
водного слабощелочного раствора солей
железа(ІІ) и железа (ІІІ), взятых в соотношении 1:2.
П. формулы: 2
Фиг.: 1
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*

(11)
(51)

3050 (13) F1
Int. Cl.: C02F 1/32 (2006.01)
C02F 9/04 (2006.01)
C02F 9/12 (2006.01)
C02F 9/14 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
(21) a 2004 0299
(22) 2004.12.27
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD;
SUMAN Ion, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
DUCA Gheorghe, MD
(54) Procedeu de purificare a apelor reziduale
(57)
Invenţia se referă la un procedeu de purificare
a apelor reziduale, ce conţin substanţe organice în stare de suspensie greu degradabile
şi poate fi utilizată în agricultură, de exemplu,
la fabricile de vin, la fermele zootehnice.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
include tratarea preventivă prin fotoliză a
compuşilor organici din apele reziduale la
iradierea cu raze ultraviolete cu lungimea de
undă de 180…270 nm, intensitatea de 10…20
kJ/cm 2 ž min, în prezenţa a 0,10…0,20 ml
peroxid de hidrogen 33% şi 0,01…0,02 g
trioxalatoferat(III) de potasiu la 1 g de consum
chimic de oxigen, concomitent apele reziduale
se tratează mecanic într-un strat magnetofluidizat de particule cilindrice din material
magnetic în câmp electric alternativ rotativ cu
mărimea inducţiei electromagnetice de
0,5…0,7 T, după care se efectuează tratarea
biochimică.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Process for sewage treatment
The invention relates to a process for treatment
of sewage containing suspended, hardly decomposable organic substances and may be
used in agriculture, for example, at wine-making factories, animal farms.
Summary of the invention consists in that the
process includes the preliminary treatment by
photolysis of organic compounds in the sewage with nitro-violet irradiation with the wavelength of 180…270 nm, the intensity of 10…20
kJ/cm2žmin, in the presence of 0,10…0,20 ml
of 33% hydrogen peroxide and 0,01…0,02 g of
potassium trioxalatoferrate(III) per 1 g of oxygen chemical consumption, concomitantly the
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sewage are mechanically treated into a
magnetofluidized bed of cylindrical particles of
magnetic material in rotary alternating electric
field with the electromagnetic induction quantity of 0,5…0,7 T, afterwards it is carried out the
biochemical treatment.

(57)

Claims: 1
*
*
(54)
(57)

*

Способ очистки сточных вод
Изобретение относится к способу очистки
сточных вод, содержащих взвешенные,
трудноразлагаемые органические вещества
и может быть использовано в сельском
хозяйстве, например, на винодельческих
заводах, животноводческих фермах.
Сущность изобретения заключается в том,
что способ включает предварительную обработку путем фотолиза органических
соединений из сточных вод ультрафиолетовым облучением длиной волны 180...270
нм, интенсивностью 10...20 кДж/см2žмин., в
присутствии 0,10...0,20 мл 33%-ной перекиси водорода и 0,01...0,02 г триоксалатоферрата(ІІІ) калия, на 1 г химического потребления кислорода, одновременно сточные воды обрабатывают механически в магнитоожиженном слое цилиндрических
частиц из магнитного материала во вращающемся переменном электрическом поле
с величиной электромагнитной индукции
0,5...0,7 Т, после чего осуществляют биохимическую обработку.
П. формулы: 1

(11)
(51)

3051 (13) F1
Int. Cl.: C03C 3/076 (2006.01)
C03C 3/087 (2006.01)
C03C 3/091 (2006.01)
C03B 5/04 (2006.01)
C03B 3/00 (2006.01)
C03B 1/00 (2006.01)
(21) a 2005 0054
(22) 2005.02.25
(71)(73) PANAS Întreprinderea Individuală, MD
(72) HARCOVEI Ion, MD
(54) Procedeu de producere a sticlei silico-calcosodice

Invenţia se referă la industria de producere a
sticlei, în special la procedeele de obţinere a
masei de sticlă pentru producerea sticlei
silico-calco-sodice pentru geam.
Procedeul de producere a sticlei include
calcularea şi pregătirea şarjei cu înlăturarea
impurităţilor feroase din nisipul de cuarţ,
încărcarea şi topirea şarjei cu obţinerea masei
de sticlă ce include SiO2, Na2O, CaO, Fe2O3,
MgO, Al2O3 şi SO3, corectarea compoziţiei masei
de sticlă cu compuşi uşor fuzibili ce conţin CaO
şi Na 2O şi decolorarea ei prin introducerea
amestecurilor de oxidanţi şi decoloranţi.
Totodată, înlăturarea impurităţilor feroase se
efectuează prin metoda de separare magnetică, masa de sticlă finală obţinută include
componenţii menţionaţi în următorul raport, %
masă: Na2O 13,80…14,20, CaO 7,35…7,40,
MgO 4,20…4,25, Al 2O 3 1,60…1,70, SO 3
0,35…0,40, Fe2O3 0,17…0,20, SiO2 şi decoloranţi - restul.
Decolorarea masei de sticlă se efectuează
prin adăugarea unui amestec ce conţine 0,05
kg polirită şi 0,33 kg de ZnO la 100 kg de masă
de sticlă.
Revendicări: 3
*
*

(54)
(57)

*

Process for producing soda-lime-silicic
glass
The invention relates to the glass industry, in
particular to processes for glass mass obtaining for producing soda-lime-silicic window glass.
The process for producing glass includes calculation and preparation of the charge with
removal of ferriferous impurities from the quartz
sand, loading and smelting of the charge with
obtaining of the glass mass, including SiO2,
Na2O, CaO, Fe2O3, MgO, Al2O3 and SO3, correction of the glass mass composition with lowfusible compounds containing CaO and Na2O
and decoloration thereof by introduction of oxidant mixtures and decolorizing agents.
At the same time, removal of the ferriferous impurities is carried out by the magnetic separation method, the obtained final glass mass includes the afore-mentioned components in the
following ratio, mass %: Na2O 13,80…14,20,
CaO 7,35…7,40, MgO 4,20…4,25, Al 2 O 3
1,60…1,70, SO3 0,35…0,40, Fe2O3 0,17…0,20,
SiO2 and decolorizing agents – the rest.
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The decoloration of the glass mass is carried
out by addition of a mixture containing 0,05 kg
of polyrite and 0,33 kg of ZnO per 100 kg of
glass mass.

(54)

(57)
Claims: 3
*
*
(54)
(57)

*

Способ производства кремниево-натриево-кальцевого стекла
Изобретение относится к стекольной промышленности, в частности к способам получения
стекломассы для производства кремниевонатриево-кальциевого оконного стекла.
Способ производства стекла включает расчёт и приготовление шихты с удалением
железосодержащих примесей из кварцевого песка, загрузку и плавку шихты c получением стекломассы, которая включает
SiO2, Na 2O, CaO, Fe2O3, MgO, Al2O3 şi SO 3,
корректировку состава стекломассы легкоплавкими соединениями, содержащими
CaO, Na2O и её обесцвечивание добавлением смесей окислителей и обесцвечивающих веществ.
При этом удаление железосодержащих
примесей осуществляют методом магнитной сепарации, полученная финальная
стекломасса включает названные компоненты в следующем соотношении, масс. %:
Na 2O 13,80…14,20, CaO 7,35…7,40, MgO
4,20…4,25, Al2O3 1,60…1,70, SO3 0,35…0,40,
Fe2O3 0,17…0,20, SiO2 и обесцвечивающие
вещества - остальное.
Обесцвечивание стекломассы осуществляют добавлением смеси содержащей
0,05 кг полирита и 0,33 кг ZnO на 100 кг стекломассы.

Revendicări: 2
*
*
(54)

П. формулы: 3
(57)

(11)
(51)

3052 (13) F1
Int. Cl.: C04B 2/06 (2006.01)
B05D 1/28 (2006.01)
(21) a 2005 0188
(22) 2005.07.04
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) SANDU Ioan Gabriel, RO; SANDU Ion, RO;
BOUNEGRU Tudor, MD; SANDU Irina Crina
Anca, RO; SANDU Andrei Victor, RO
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Dispersie pe bază de hidroxid de calciu
pentru fixarea şi consolidarea frescelor, finisajelor şi a elementelor ornamentale vechi
din marmură, beton şi mortar
Invenţia se referă la o dispersie pe bază de
hidroxid de calciu utilizată la fixarea şi consolidarea frescelor, finisajelor şi a elementelor
ornamentale vechi din marmură, beton şi
mortar.
Esenţa invenţiei constă în aceea că dispersia
conţine un sistem dispers microcoloidal pe
bază de hidroxid de calciu în alcool izopropilic
şi 0,5% bromură de N-cetilpiridină, care
reprezintă o soluţie opalescentă obţinută în
urma reacţiei stoichiometrice dintre o soluţie
de CaCl2 55%, încălzită în prealabil până la
80°C şi o soluţie de NaOH 40%, luate în raport
de masă 1:1, la amestecare timp de 20...30
min la temperatura de 80...90°C, cu răcirea
ulterioară şi spălarea precipitatului obţinut cu
apă distilată până la lipsa ionilor de Cl- şi Na+,
cu dispersarea ulterioară a precipitatului întrun volum de alcool izopropilic ce constituie
jumătate din volumul amestecului iniţial al
reacţiei, în prezenţa soluţiei apoase de
bromură de N-cetilpiridină (cetazol), cu agitarea
ulterioară a sistemului obţinut timp de 60 min
la temperatura de 35...40°C şi decantarea lui.
Rezultatul constă în obţinerea unei dispersii,
care nu este toxică, este biodegradabilă,
asigură o fixare şi consolidare bună pe suprafaţa obiectelor.

*

Dispersion on base of calcium hydroxide for
fixation and strengthening of frescoes, finishes and old ornamental elements of marble, concrete and mortar
The invention relates to a dispersion on base of
calcium hydroxide used for fixation and strengthening of frescoes, finishes and old ornamental
elements of marble, concrete and mortar.
Summary of the invention consists in that the
dispersion contains a microcolloidal dispersed system on base of calcium hydroxide
in isopropyl alcohol and 0,5% N-cetyl pyridinium bromide, representing an opalescent
solution, obtained as a result of stoichiometric reaction of the 55% CaCl2 solution, preliminarily heated up to 80°C and the 40% NaOH

INVENŢII

MD - BOPI 5/2006

solution, taken in the mass ratio 1:1, with mixing during 20…30 min at the temperature of
80…90°C, with subsequent cooling and washing of the obtained precipitate with distilled
water up to the disappearance of the Cl- and
Na+ ions, with subsequent dispersion of the
precipitate into a volume of isopropyl alcohol
constituting half of the reaction initial mixture
volume, in the presence of the aqueous solution of N-cetyl pyridinium (ketazol) bromide, with
subsequent mixing of the obtained system
during 60 min at the temperature of 35…40°C
and decantation thereof.
The result consists in obtaining a nontoxic
biodecomposable dispersion providing a
good fixation and adhesion to the object surface.
Claims: 2
*
*
(54)

(57)

*

Дисперсия на основе гидроксида кальция
для фиксации и укрепления фресок, отделок и старых орнаментных элементов
из мрамора, бетона и строительных материалов
Изобретение относится к дисперсии на основе гидроксида кальция, используемой для
фиксации и укрепления фресок, отделок и
старых орнаментных элементов из мрамора, бетона и строительных растворов.
Сущность изобретения состоит в том, что
дисперсия содержит микроколлоидную
дисперсную систему на основе гидроксида
кальция в изопропиловом спирте и 0,5%
бромида N-цетилпиридина, которая представляет собой опалесцирующий раствор,
полученный при стехиометрической реакции 55%-го раствора CaCl2, предварительно
нагретого до 80°C и 40%-го раствора NaOH,
взятых в массовом соотношении 1:1, при
перемешивании в течение 20…30 минут,
при температуре 80…90°C, с последующим
охлаждением и промыванием полученного
осадка дистиллированной водой, до исчезновения ионов Cl - и Na +, с последующим
диспергированием осадка в объеме изопропилового спирта составляющего половину от объема первоначальной реакционной смеси, в присутствии водного раствора
бромида N-цетилпиридина (кетазола), с
последующим перемешиванием получен-

ной системы в течение 60 минут при температуре 35...40°C и ее декантированием.
Результат состоит в получении дисперсии,
которая не является токсичной, биологически разлагаема, обеспечивает хорошее сцепление и закрепление к поверхности объектов.
П. формулы: 2

(11)
(51)

3053 (13) F1
Int. Cl.: C04B 28/26 (2006.01)
C04B 22/00 (2006.01)
C04B 11/20 (2006.01)
(21) a 2005 0124
(22) 2005.04.28
(71)(72)(73) ISTRU Andrei, MD; KRIUKOV Vladimir, UA
(54) Compoziţie pentru fabricarea articolelor de
construcţie
(57) Invenţia se referă la construcţii industriale şi
civile, în special la materialele de construcţie
şi poate fi utilizată pentru fabricarea blocurilor
de construcţie, cărămizilor, panourilor etc.
Compoziţia pentru fabricarea articolelor de construcţie include liant ce conţine sticlă lichidă şi
var, iar în calitate de agregat - calcar fărâmiţat,
în următorul raport al componentelor, mas. %:
-sticlă lichidă
10,0…15,0
- var
1,0…1,2
-calcar fărâmiţat
89,0…83,8.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Composition for manufacture of building articles
The invention relates to the field of industrial
civil engineering, in particular to the building
materials, and may be used for manufacture
of building blocks, bricks, panels etc.
The composition for manufacture of building articles includes a binder containing water glass
and lime, and as aggregate – grinded limestone, in the following component ratio, mass %:
-waterglass
10,0…15,0
-lime
1,0…1,2
-grinded limestone
89,0…83,8.
Claims: 1
*
*

*
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(54)
(57)

Состав для изготовления строительных
изделий
Изобретение относится к области промышленного и гражданского строительства, в частности к строительным материалам, и может
быть использовано для производства строительных блоков, кирпичей, панелей и т.п.
Состав для изготовления строительных изделий включает вяжущее, содержащее жидкое стекло и известь, а в качестве заполнителя - измельченный известняк, при следующем соотношении компонентов, масс %:
- жидкое стекло
10,0…15,0
- известь
1,0…1,2
- измельченный известняк
89,0…83,8.

treatment of bean seeds. The strain is deposited with the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms of the Republic of
Moldova under the number CNMN-RB-05.
The result consists in increasing the nitrogenfixing activity of the rhizobio-root system to beans.
Claims: 1
*
*
(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

3054 (13) F1
Int. Cl.: C05F 11/08 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/41 (2006.01)
(21) a 2005 0248
(22) 2005.08.25
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD
(72) ONOFRAŞ Leonid, MD; TODIRAŞ Vasile, MD
(54) Tulpină de bacterii Rhizobium phaseoli cu
activitate azotfixatoare
(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi
aplicată în fitotehnie.
Se propune o tulpină de bacterii de nodozităţi
Rhizobium phaseoli cu activitate azotfixatoare
pentru tratarea seminţelor de fasole. Tulpina
este depozitată cu numărul CNMN-RB-05 în
Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Republicii Moldova.
Rezultatul constă în sporirea activităţii azotfixatoare a sistemului rizobio-radicular la fasole.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

34

*

Strain of Rhizobium phaseoli bacteria with
nitrogen-fixing activity
The invention refers to biotechnology and may
be applied in phytotechny.
It is proposed a strain of legume bacteria Rhizobium phaseoli with nitrogen-fixing activity for

*

Штамм бактерий Rhizobium phaseoli с
азотфиксирующей активностью
Изобретение относится к биотехнологии и может быть применено в растениеводстве.
Предлагается штамм клубеньковых бактерий
Rhizobium phaseoli с азотфиксирующей
активностью для обработки семян фасоли.
Штамм депонирован в Национальной коллекции непатогенных микроорганизмов Республики Молдова под номером CNMN-RB-05.
Результат состоит в увеличении азотфиксирующей активности ризобио-корневой системы у фасоли.
П. формулы: 1

(11)
(51)

3055 (13) F1
Int. Cl.: C12G 3/04 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
(21) a 2005 0313
(22) 2005.10.31
(71)(73) INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD
(72) PARASCA Petru, MD; PALII Spiridon, MD;
DRAGANCEA Vasile, MD
(54) Compoziţie de lichior
(57) Invenţia se referă la industria lichiorurilor, şi
anume la o compoziţie de lichior.
Compoziţia, conform invenţiei, conţine pentru
1000 dal de cupaj, în L: macerat hidroalcoolic
de struguri cu aromă de trandafir 700…800,
macerat hidroalcoolic de trandafir de scurgerile
I şi II 400…500, macerat hidroalcoolic de
lămâie de scurgerile I şi II 50…60, macerat
hidroalcoolic de cătuşnică 15…20, vin natural
sec cu aromă de trandafir 750…850, soluţie
hidroalcoolică de vanilină (1:10) 0,8…1,0, sirop
de zahăr de 73,2% 2750…3000, caramel
8…10 kg şi soluţie hidroalcoolică restul, până
la tăria de 35,5±0,5% vol.
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Revendicări:1

(54)
*
*

(54)
(57)

*

Liqueur composition
The invention refers to the alcoholic beverage
industry, namely to a liqueur composition.
The composition, according to the invention,
contains for 1000 dal of blending, in L:
hydroalcoholic grape extract with rose aroma
700…800, hydroalcoholic rose extract of I-st
and II-nd overflows 400…500, hydroalcoholic
lemon extract of I-st and II-nd overflows 50…60,
hydroalcoholic catmint extract 15…20, natural
dry wine with rose aroma 750…850, hydroalcoholic vanillin solution (1:10) 0,8…1,0,
73,2% sugar syrup 2750…3000, caramel
8…10 kg and hydroalcoholic solution the rest,
up to the strength of 35,5±0,5 vol. %.
Claims: 1

Revendicări: 1
*
*
(54)

*
*
(54)
(57)

(57)

*

(57)

Композиция ликера
Изобретение относится к ликеро-водочной
промышленности, а именно к композиции
ликера.
Композиция, согласно изобретению, содержит для 1000 дал купажа, в л: водноспиртовой настой винограда с ароматом розы
700…800, водноспиртовой настой розы I-го и
II-го сливов 400…500, водноспиртовой настой
лимона I-го и II-го сливов 50…60, водноспиртовой настой котовника 15…20, натуральное
сухое вино с ароматом розы 750…850, водноспиртовой раствор ванилина (1:10) 0,8…1,0,
сахарный сироп 73,2% 2750…3000, колер
8…10 кг и водноспиртовой раствор остальное,
до крепости 35,5±0,5% об.

*

Process for distillate obtaining for strong
beverages
The invention relates to a process for distillate
obtaining for strong beverages.
The process, according to the invention, includes obtaining of the raw material for distillation and the differential distillation thereof. At
the same time, the raw material is obtained by
mixing the grain saccharified batch with a mixture of pressed grape must and diffusive juice
in the ratio of (0,5…1,0):1 respectively, with subsequent fermentation or by mixing of the preliminarily fermented grain saccharified batch
with wine stock with the strength of at least 6
vol. % in the ratio of (0,5…1,0):1 respectively.
Claims: 1
*
*

(54)
П. формулы: 1
(57)

(11) 3056 (13) F1
(51) Int. Cl.: C12G 3/12 (2006.01)
(21) a 2005 0316
(22) 2005.10.31
(71)(73) INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD
(72) PARASCA Petru, MD; STICIUC Mihail, MD;
RUSU Emil, MD; GURIN Andrei, MD

Procedeu de obţinere a distilatului pentru
băuturi tari
Invenţia se referă la un procedeu de obţinere
a distilatului pentru băuturi tari.
Procedeul, conform invenţiei, include obţinerea
materiei prime pentru distilare şi distilarea
fracţionată a acesteia. Totodată materia primă
se obţine prin omogenizarea plămezii zaharificate de cereale cu un amestec de must de
presă de struguri şi suc de difuzie în raport de
(0,5…1,0):1 respectiv cu fermentarea ulterioară
sau prin omogenizarea plămezii zaharificate
de cereale, preventiv fermentate, cu vin brut cu
tăria de cel puţin 6% vol. în raport de (0,5…
1,0):1 respectiv.

*

Способ получения дистиллята для крепких напитков
Изобретение относится к способу получения дистиллята для крепких напитков.
Способ, согласно изобретению, включает
получение сырья для перегонки и его фракционную перегонку. Вместе с тем сырье получают путем смешивания осахаренного
замеса зерна сo cмесью виноградного прессового сусла и диффузионного сока в соотношении (0,5…1,0):1 соответственно, с
последующим брожением или путем смешивания предварительно сброженного оса-
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харенного замеса зерна с виноматериалом
крепостью не менее 6% об. в соотношении
(0,5…1,0):1 соответственно.

(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

3057 (13) F1
Int. Cl.: C25C 1/06 (2006.01)
C25C 1/12 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
(21) a 2005 0077
(22) 2005.03.15
(71)(73) COSOV Vilghelm, MD
(72) COSOV Vilghelm, MD; COSOVA Tatiana, MD;
PALAMARCIUC Iulia, MD; MATIUŞENSCHI
Alexandru, MD
(54) Procedeu de purificare electrochimică a
fierului sau cuprului
(57) Invenţia se referă la domeniul chimiei, în special la procedeele electrochimice de obţinere
a fierului sau cuprului în stare pură.
Procedeul, conform invenţiei, include electroliza
soluţiilor apoase de electrolit recirculate cu folosirea curentului periodic cu impuls retur reglabil
pe durată, răzuirea periodică de pe catod a particulelor metalice reduse şi transferul lor într-o
fază organică lichidă compusă din perclorbutadienă sau percloretilenă, a căror densitate este
mai mare decât cea a electrolitului.
Totodată în calitate de electrolit se utilizează
soluţiile obţinute la dizolvarea în acid clorhidric
sau sulfuric a metalelor respective sub formă
de deşeuri de la industria de prelucrare a
metalelor sau de particule metalice reduse.
Purificarea fierului se efectuează prin electroliza soluţiei de clorură, ce conţine 120…180 g/l
ioni de fier şi are pH 0,8…2,4, la densitatea
catodică a curentului de (34…42)ž103 A/m2 şi
cea anodică de (5…20)ž103 A/m2. Purificarea
cuprului se efectuează prin electroliza soluţiei
de sulfat, ce conţine 110…140 g/l ioni de cupru
şi are pH 2,5…4,2, la densitatea catodică a
curentului de (10…16)ž103 A/m2 şi cea anodică
de (2…8)ž103 A/m2.
Revendicări: 3
*
*
(54)
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*

Process for iron or copper electrochemical
cleaning

The invention relates to chemistry, in particular to the electrochemical processes for iron
or copper production in pure state.
The process, according to the invention, includes the electrolysis of the recirculated aqueous electrolyte solutions by using the periodic
current with return pulse adjustable for duration, periodic separation from the cathode of
the reduced metal particles and their transfer
into a liquid organic phase, consisting of
perchlorobutadiene or perchloroethylene, of
which density is greater than the electrolyte
density.
At the same time, as electrolyte are used the
solutions obtained as a result of solubility in
hydrochloric or sulphuric acid of the corresponding metals in the form of metal-working
industry waste or of reduced metal particles.
The iron cleaning is carried out by the electrolysis of chloride solution, containing 120…180
g/l of iron ions and having pH 0,8…2,4, with the
current cathodic density of (34…42)ž103 A/m2
and the anodic one of (5…20)ž103 A/m2. The
copper cleaning is carried out by the electrolysis of sulphate solution, containing 110…140
g/l of copper ions and having pH 2,5…4,2, with
the current cathodic density of (10…16)ž103 A/m2
and the anodic one of (2…8)ž103 A/m2.
Claims: 3
*
*

(54)
(57)

*

Способ электрохимической очистки железа или меди
Изобретение относится к области химии, в
частности к электрохимическим способам
получения железа и меди в чистом виде.
Способ, согласно изобретению, включает
электролиз рециркулируемых водных растворов электролита, c использованием периодического тока с обратным регулируемым
по длительности импульсом, периодическое
отделение с катода восстановленных металлических частиц и их переход в жидкую органическую фазу, состоящую из перхлорбутадиена или перхлорэтилена, плотность которых больше чем плотность электролита.
При этом в качестве электролита используются растворы полученные при растворении в солянной или серной кислоте соответсвуюших металлов в виде отходов металлообрабатывающей промышленности или
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aceea că pe arborele de ieşire 10 este instalat
rigid un tambur, pe care este înfăşurat un cablu
de tracţiune, legat cu elementul 14 al macaralei
de geam, totodată, tamburul este montat liber
în raport cu corpul 2. Tamburul poate fi montat
pe lagăre.

восстановленных металлических частиц.
Очистку железа осуществляют электролизом раствора хлорида, содержащего 120…
180 г/л ионов железа и имеещего pH 0,8…
2,4, при катодной плотности тока (34…
42)ž 10 3 A/м 2 и анодной (5…20)ž 10 3 A/м 2 .
Очистку меди осуществляют электролизом
раствора сульфата, содержащего 110…140
г/л ионов меди и имеещего pH 2,5…4,2, при
катодной плотности тока (10…16)ž103 A/м2 и
анодной (2…8)ž103 A/m2.
П. формулы: 3

Revendicări: 3
Figuri: 4
*
*
(54)
(57)

(11)
(51)

3058 (13) F1
Int. Cl.: E05F 11/50 (2006.01)
B60J 1/17 (2006.01)
(21) a 2005 0137
(22) 2005.05.16
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;
SOCHIREAN Anatolie, MD
(54) Mecanism de acţionare a macaralei de geam
(variante)
(57) Invenţia se referă la industria constructoare de
maşini, şi anume la construcţia de automobile
şi poate fi folosită în dispozitivele de ridicarecoborâre a geamurilor automobilelor.
Mecanismul de acţionare a macaralei de
geam, conform variantei 1, conţine un motor
electric 1, arborele de ieşire al căruia este legat
cu un mecanism de transmisie cu roţi dinţate,
care este amplasat în corpul 2 şi efectuează
transmisia rotaţiei la elementul 14 al macaralei
de geam. Mecanismul de transmisie este
executat precesional şi include un bloc-satelit
4 cu două coroane dinţate 5 şi 6, care este
instalat prin intermediul lagărelor 7 pe arborele
manivelă 8, legat rigid cu arborele de ieşire a
motorului electric 1. Blocul-satelit este plasat
între roţile dinţate centrale 3 şi 9, una dintre care
este fixată rigid în corp 2, din partea motorului
electric 1, iar cealaltă este legată rigid cu
arborele de ieşire 10 care este montat liber în
baza corpului 2. La capătul arborelui de ieşire
este instalată rigid o roată dinţată conică 11,
care se află în angrenaj cu o altă roată dinţată
conică 12, legată cu elementul 14 al macaralei
de geam.
Mecanismul de acţionare a macaralei de
geam, conform variantei 2, se deosebeşte prin

*

Driving mechanism of the glass-frame riser
(variants)
The invention relates to the mechanical engineering, in particular to the automotive industry, and may be used in devices for lifting-lowering of motor vehicle window glasses.
The driving mechanism of the glass-frame
riser, according to the first variant, contains an
electric motor 1, the output shaft of which is
joined with a gear transmission mechanism,
installed into the body 2 and transmitting the
rotation to the element 14 of the glass-frame
riser. The transmission mechanism is made
processional and includes a unit-satellite gear
4 with two gear rings 5 and 6, installed by
means of bearings 7 on the crank 8, rigidly
joined with the output shaft of the electric motor 1. The unit-satellite gear is placed between
the central gear-wheels 3 and 9, one of which
is rigidly installed into the body 2 from the end
of the electric motor 1, and the other is rigidly
joined with the output shaft 10, freely mounted
into the body 2 base. Onto the end of the output shaft there is rigidly installed a conic gearwheel 11, meshing with the other conic gearwheel 12, joined with the element 14 of the
glass-frame riser.
The driving mechanism of the glass-frame
riser, according to the second variant, is characterized by the fact that onto the output shaft
10 there is rigidly installed a drum, onto which
it is wound a cable, joined with the element 14
of the glass-frame riser, at the same time the
drum is freely mounted about the body 2. The
drum may be mounted on bearings.
Claims: 3
Fig.: 4
*
*

*
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(54)
(57)

Механизм привода стеклоподъемника
(варианты)
Изобретение относится к машиностроению, в
частности к автомобилестроению, и может
быть использовано в устройствах для подъёма-опускания стекол автомобилей.
Механизм привода стеклоподъёмника, по
варианту 1, содержит электродвигатель 1,
выходной вал которого связан с механизмом
зубчатой передачи, который установлен в
корпусе 2 и передаёт вращение к элементу 14
стеклоподъемника. Механизм передачи
выполнен прецессионным и включает блоксателлит 4 с двумя зубчатыми венцами 5 и 6,
который установлен посредством подшипника
7 на кривошипе 8, жёстко связанным с выходным валом электродвигателя 1. Блок-сателлит
расположен между центральными зубчатыми
колесами 3 и 9, одно из которых жёстко установлено в корпусе 2 со стороны электродвигателя 1, а другое жёстко связано с выходным
валом 10, который свободно смонтирован в
основании корпуса 2. На конце выходного вала
жёстко установлено коническое зубчатое
колесо 11, находящееся в зацеплении с другим
коническим зубчатым колесом 12, связанным
с элементом 14 стеклоподъёмника.
Механизм привода стеклоподъёмника, по
варианту 2, отличается тем, что на выходном
валу 10 жёстко установлен барабан, на котором намотан трос, связанный с элементом
14 стеклоподъемника, при этом барабан
смонтирован свободно относительно корпуса 2. Барабан может быть смонтирован на
подшипниках.

(11)
(51)

3059 (13) F1
Int. Cl.: G01N 1/28 (2006.01)
G01N 1/30 (2006.01)
(21) a 2005 0164
(22) 2005.06.09
(71)(73) INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN
DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI
COPILULUI, MD
(72) SINIŢÎN Lilia, MD; FUIOR Ion, MD; CECOLTAN
Svetlana, MD
(54) Procedeu de obţinere a preparatelor histologice
(57) Invenţia se referă la medicină, în particular la
un procedeu de obţinere a preparatelor histologice, şi poate fi utilizată în morfopatologie.
Procedeul de obţinere a preparatelor histologice include fixarea ţesutului, îmbibarea cu
parafină topită, obţinerea secţiunilor cu grosimea de 5…7 µm, deparafinarea lor, spălarea
cu apă distilată şi colorarea, care se efectuează timp de 30 min într-un amestec constituit
din volume egale de soluţii, una dintre care
conţine 0,5 M tampon de acetat cu pH 4,8, iar a
doua conţine, părţi de volum: soluţie apoasă
de verde de metilen de 2% - 10, soluţie apoasă
de pironină G de 5% - 17,5 şi apă distilată 250. După colorare preparatele se spală timp
de 2…3 s cu apă distilată, se usucă pe hârtie
de filtru, se diferenţiază timp de 1…2 s în
amestecul acetonă:xilen (1:1) şi se includ în
balsam.
Rezultatul invenţiei constă în ameliorarea
gradului de colorare şi în reducerea duratei de
colorare a preparatelor histologice.

П. формулы: 3
Фиг.: 4

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)
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Process for obtaining histologic preparations
The invention refers to medicine, in particular to
a process for obtaining histologic preparations
and may be used in pathomorphism.
The process for obtaining histologic preparations includes fixation of the tissue, impregnation with melted paraffin, obtaining of sections
with a thickness of 5…7 µm, deparaffinization
thereof, washing with distilled water and
colouring, which is carried out during 30 min in
a mixture constituted of equal volumes of solutions, one of which contains 0,5 M acetate buffer
with pH 4,8, and the second contains, volume
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parts: 2% aqueous methyl green solution – 10,
5% aqueous pyronine G solution – 17,5 and
distilled water – 250. After colouring the preparations are washed during 2…3 s with distilled
water, are dried on filter paper, are differentiated
during 1…2 s in a mixture of acetone:xylene (1:1)
and are enclosed in balsam.
The result of the invention consists in improving the degree of colouring and in reducing the
time of colouring of the histologic preparations.
Claims: 1
*
*
(54)
(57)

*

Способ получения гистологических препаратов
Изобретение относится к медицине, в частности к способу получения гистологических
препаратов и может быть использовано в
патоморфологии.
Способ получения гистологических препаратов включает фиксацию ткани, пропитывание расплавленным парафином, получение срезов толщиной 5…7 мкм, их депарафинирование, промывание дистиллированной водой и окрашивание, которое осуществляют в течение 30 минут в смеси, состоящей
из равных объемов растворов, один из
которых содержит 0,5 М ацетатный буфер с
рН 4,8, а второй содержит, объемных частей: 2% водного раствора метилового зеленого - 10, 5% водного раствора пиронина G
– 17,5 и дистиллированной воды - 250. После
окрашивания препараты промывают в
течение 2…3 сек дистиллированной водой,
сушат на фильтровальной бумаге, дифференцируют в течение 1…2 сек в смеси ацетон:ксилол (1:1) и заключают в бальзам.
Результат изобретения заключается в
улучшении степени окрашивания и в сокращении продолжительности окрашивания
гистологических препаратов.
П. формулы: 1

(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A
MOLDOVEI, MD
(72) ALBU Sergiu, MD; MONAICO Eduard, UA;
URSACHI Veaceslav, MD; TIGHINEANU Ion,
MD
(54) Procedeu de obţinere a cristalului fotonic pe
semiconductor
(57) Invenţia se referă la optoelectronică, în particular la procedeele de obţinere a cristalului
fotonic pe semiconductor.
Procedeul de obţinere a cristalului fotonic pe
semiconductor include decaparea electrochimică a cel puţin uneia din suprafeţele lui.
Noutatea invenţiei constă în aceea că decaparea electrochimică are loc la aplicarea tensiunii periodic variabile, caracterizată de
semnale dreptunghiulare cu frontul sub formă
de trepte.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

(21)
(22)

3060 (13) F1
Int. Cl.: G02B 5/00 (2006.01)
B02B 3/00 (2006.01)
a 2005 0232
2005.08.10

Process for photon semiconductor crystal
obtaining
The invention relates to the optoelectronics, in
particular to processes for photon semiconductor crystal obtaining.
The process for photon semiconductor crystal
obtaining includes the electrochemical pickling of at least one of its surfaces. Novelty of
the invention consists in that the electrochemical pickling is carried out at the application of
the periodically variable voltage, characterized
by rectangular signals with stepped front.
Claims: 1
Fig.: 2
*
*

(54)
(57)

(11)
(51)

*

*

Способ получения фотонного полупроводникового кристалла
Изобретение относится к оптоэлектронике,
в частности к способам получения фотонных
полупроводниковых кристаллов.
Способ получения фотонного полупроводникового кристалла включает электрохимическое травление, по меньшей мере, одной
его поверхности. Новизна изобретения сос-
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source, connected thereto a light source,
equipped with an optical filter, placed opposite
to the light source a light detector and a fan.
Novelty of the invention consists in that the lighting system contains at least two light sources
radiating different colours. The number of light
detectors corresponds to the number of light
sources. Each light detector contains a great
number of optical fibres, the output ends of
each separate optical fibre of each separate
light detector are tied in braided straps. The
number of fibres in each braided strap is equal
to the number of light detectors, and the formed
braided straps are tied in a bundle. The lighting system additionally contains, connected to
the electric power source, a light colour intensity variation device and a colour intensity variation rate control device.

тоит в том, что электрохимическое травление осуществляют при приложении периодически изменяемого напряжения, характеризующегося прямоугольными сигналами
со ступенчатым фронтом.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(51)

3061 (13) B2
Int. Cl.: G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/24 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
(21) a 2003 0270
(22) 2003.11.14
(71)(72)(73) COVALENCO Nicolae, MD
(54) Sistem de iluminat
(57) Invenţia se referă la optică, în particular la
tehnica în baza fibrelor optice şi poate fi utilizată
în dispozitivele de iluminat.
Sistemul de iluminat include o sursă de alimentare cu curent electric, o sursă de lumină
conectată la ea, dotată cu un filtru optic, amplasat vizavi un receptor de lumină şi un ventilator. Noutatea invenţiei constă în aceea că
sistemul de iluminat conţine, cel puţin, două
surse de lumină care radiază diferite culori.
Numărul receptorilor de lumină corespunde cu
numărul de surse de lumină. Fiecare receptor
de lumină conţine o mulţime de fibre optice,
capetele ieşirilor fiecărei fibre optice în parte
ale fiecărui receptor de lumină în parte sunt
unite în toroane. Numărul fibrelor optice în
fiecare toron este egal cu numărul receptorilor
de lumină, iar toroanele formate sunt legate în
mănunchi. Sistemul de iluminat suplimentar
conţine, conectate la sursa de alimentare cu
curent electric, un dispozitiv de variere a intensităţii culorilor luminii şi un dispozitiv de comandă a vitezei de variere a intensităţii culorilor.
Revendicări: 1
Figuri: 4
*
*
(54)
(57)
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Lighting system
The invention relates to the optics, in particular to the optofibrous technique and may be
used in the lighting units.
The lighting system include an electric power

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

*

Осветительная система
Изобретение относится к оптике, в частности к
оптоволоконной технике и может быть использовано в осветительных устройствах.
Осветительная система включает источник
электрического питания, подключенный к нему
источник света, снабженный оптическим фильтром, расположенный против источника света
приемник света и вентилятор. Новизна изобретения состоит в том, что осветительная система содержит, по меньшей мере, два источника света, излучающих разные цвета. Количество приемников света соответствует количеству источников света. Каждый приемник
света содержит множество оптических волокон, выходные концы каждого отдельного оптического волокна каждого отдельного приемника света связаны в жгут. Количество волокон
в каждом жгуте равно количеству приемников
света, а сформированные жгуты объединены
в пучок. Осветительная система дополнительно содержит связанные с источником электрического питания устройство изменения интенсивности цвета света и устройство управления
скоростью изменения интенсивности цветов.
П. формулы: 1
Фиг.: 4
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(11)
(51)

3062 (13) F1
Int. Cl.: C02F 3/28 (2006.01)
C02F 1/32 (2006.01)
C02F 1/48 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
C02F101/30 (2006.01)
C02F103/32 (2006.01)
(21) a 2004 0281
(22) 2004.11.29
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD;
UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe,
MD; ONICA Vasile, MD; SUMAN Ion, MD
(54) Metantanc anaerob pentru epurarea apelor
reziduale
(57) Invenţia se referă la un metantanc anaerob pentru
epurarea apelor reziduale şi poate fi utilizată la
întreprinderile vinicole şi la industriile legate de
formarea reziduurilor lichide suspendate, care
conţin compuşi organici greu degradabili.
Metantancul anaerob pentru epurarea apelor
reziduale conţine un corp, conducte de evacuare
a apei prelucrate, de evacuare a precipitatului şi
biogazului, un purtător solid pentru fixarea biomasei şi un hidrolizor, care este amplasat pe corpul
metantancului şi include un corp cilindric din
material paramagnetic, având conducte de admisie a apelor reziduale şi a reactivilor oxidanţi, o
plasă, situată în partea lui inferioară, cu ace din
material magnetic moale, amplasate pe ea. Hidrolizorul comunică cu corpul metantancului prin
intermediul unei ţevi centrale, totodată partea ţevii
care se află în hidrolizor constituie 2/3 din înălţimea
corpului lui. Pe partea exterioară a corpului hidrolizorului este instalat un generator al câmpului
electromagnetic, cuplat la un regulator de
tensiune iar deasupra hidrolizorului este amplasată o lampă de emisie a radiaţiei UV cu reflector.
Revendicări: 2
Figuri: 1
*
*
(54)
(57)

*

Anaerobic methane tank for sewage treatment
The invention relates to an anaerobic methane
tank for sewage treatment and may be used at
the wine-making enterprises and in the industries bound up with the formation of suspended
liquid residues, containing hard-degrading organic compounds.
The anaerobic methane tank for sewage treatment contains a body, branch pipes for outlet of

the treated water, for discharge of the precipitate
and biogas, a solid bearer for biomass fixation
and a hydrolyzer, placed onto the methane tank
body and including a cylindrical body of paramagnetic material, having pipes for inlet of the sewage and oxidizing reagents, a net, placed in the
lower part thereof, with needles of soft magnetic
material, placed thereon. The hydrolyzer is joined
with the methane tank by means of a central pipe,
at the same time the pipe part being inside the
hydrolyzer constitutes 2/3 of the height of its body.
On the external part of the hydrolyzer’s body there
is installed a generator of the electromagnetic
filed, coupled to a voltage regulator, and above
the hydrolyzer there is placed a ultra-violet lamp
with reflector.
Claims: 2
Fig.: 1
*
*
(54)
(57)

*

Анаэробный метантенк для очистки сточных вод
Изобретение относится к анаэробному метантенку для очистки сточных вод и может быть использовано на предприятиях винодельческой
промышленности и на производствах, связанных с образованием суспендированных жидких отходов, содержащих труднодеградируемые органические соединения.
Анаэробный метантенк для очистки сточных
вод содержит корпус, патрубки отвода обработанной воды, вывода осадка и отвода биогаза,
твердый носитель для фиксирования биомассы и гидролизер, который расположен на
корпусе метантенка и включает цилиндрический корпус из парамагнитного материала с
патрубками ввода сточных вод и окислительных
реагентов, расположенную в нижней его части
сетку с размещенными на ней иглами из магнитомягкого материала. Гидролизер соединен с
метантенком посредством центральной трубы, причем часть трубы, находящаяся в гидролизере, составляет 2/3 высоты его корпуса. На
внешней части корпуса гидролизера установлен генератор электромагнитного поля, подключенный к регулятору напряжения, а над
гидролизером размещена лампа УФ-облучения с отражателем.
П. формулы: 2
Фиг.: 1
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(11) 3063 (13) B2
(51) Int. Cl.: G06F 3/033 (2006.01)
(21) a 2004 0170
(22) 2004.07.06
(71)(72)(73) MOLEA Anatolie, MD; CEBOTARI Mihail, MD
(74) EFANOVA Tatiana
(54) Manipulator analogic
(57) Invenţia se referă la tehnica electronică, şi anume la aparatajul tehnicii de calcul, manipulatoarele complexelor computerizate şi poate fi utilizată
pentru gestionarea şi introducerea informaţiei în
maşinile electronice de calcul (MEC).
Manipulatorul analogic conţine un corp cu butoane instalate pe el. Corpul este executat în
formă de sferă şi include o bază 1 imobilă,
executată ca un segment sferic trunchiat pe un
suport cilindric, şase inele 2 instalate în serie,
coaxial, cu posibilitatea deplasării verticale şi
partea de sus 3 executată cavă, în formă de segment de sferă, unită rigid cu inelul 2 de sus al
corpului. Pe partea de sus 3 este executată o
proeminenţă 4 pentru fixarea mâinii operatorului,
sunt montate butoane programabile şi o rotilă
optomecanică. În interiorul corpului, pe bază 1,
sunt fixate coaxial două inele cilindrice cu diametre
egale, care sunt legate prin intermediul roţii dinţate satelit. Inelul cilindric de jos este fixat imobil
pe bază 1, iar pe inelul cilindric de sus este instalată o platformă dreptunghiulară, punctul de
intersecţie a diagonalelor căreia corespunde cu
axa verticală a corpului. În centrul platformei este
instalată articulat, curbată sub un unghi de 30°
în raport cu axa centrală, o bară, capătul liber al
căreia este fixat rigid pe suprafaţa interioară a
părţii de sus 3. Pe inelul cilindric de sus, pe două
planuri reciproc perpendiculare, sunt fixate rigid
două plăci încovoiate arcuit, raza curburii cărora
este egală cu raza curburii părţii de sus 3, unite
între ele în punctul de intersecţie. Galeţii, fixaţi pe
plăci cu posibilitatea deplasării, sunt uniţi cu ele
prin intermediul roţilor dinţate satelit, iar cu cepurile
- cu partea interioară a suprafeţei părţii de sus 3.
Revendicări: 12
Figuri: 7
*
*
(54)
(57)
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Analogue handler
The invention relates to the electronic engineering, namely to the computer engineering equipment, handlers of the computer complexes and
may be used for data control and input into the
electronic computers (EC).
The analogue handler contains a body with buttons installed thereon. The body is made in the
form of a sphere consisting and includes an im-

mobile base 1, made as a truncated spherical
segment, situated onto a cylindrical support, six
rings 2, coaxially installed in series with the possibility of vertical displacement and the upper part
3, made hollow in the form of a segment of a
sphere, rigidly joined with the upper ring 2 of the
body. Onto the upper part 3 there is made a prominence 4 for fixation of the operator’s hand, there
are mounted the programmed buttons and the
optomechanical wheel. Inside the body, onto the
base 1, there are coaxially fixed two cylindrical
rings with equal diameters, which are joined by
the gear-wheel – satellite gear. The lower cylindrical ring is immovably fixed into the body base
1, and onto the upper cylindrical ring there is
placed a rectangular platform, the intersection
point of the diagonals of which coincides with the
vertical axis of the body. In the centre of the platform there is articulately installed, bent at an angle
of 30° about the central axis, a rod, the free end
of which is rigidly fixed onto the inner surface of
the upper part 3. Onto the upper cylindrical ring,
in two vertical mutually perpendicular planes,
there are rigidly fixed two archly bent plates, the
curvature radius of which is equal to the curvature radius of the upper part 3, joined between
each other in the intersection point. The runners,
installed onto the plates with the possibility of
displacement, are joined therewith by means of
the gear-wheels - satellite gears, and of the tenons - with the inner surface of the upper part 3.
Claims: 12
Fig.: 7
*
*
(54)
(57)

*

Аналоговый манипулятор
Изобретение относится к электронной технике, а именно к аппаратуре вычислительной
техники, манипуляторам компьютерных
комплексов и может быть использовано для
управления и ввода информации в ЭВМ.
Аналоговый манипулятор содержит корпус с
установленными на нем кнопками. Корпус
выполнен в форме сферы и включает неподвижное основание 1, выполненное в виде
усеченного шарового сегмента на цилиндрической подставке, шесть колец 2, установленных последовательно коаксиально, с
возможностью вертикального перемещения
и верхняя часть 3, которая выполнена полой
в форме сегмента сферы, жестко соединенной с верхним кольцом 2 корпуса. На верхней
части 3 выполнен выступ 4 для фиксации руки
оператора, смонтированы программируемые
кнопки и оптомеханическое колесо. Внутри
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корпуса на основании 1 соосно установлены
два цилиндрических кольца с одинаковыми
диаметрами, которые связаны посредством
шестерни-сателлита. Нижнее цилиндрическое кольцо неподвижно закреплено в основании 1, а на верхнем цилиндрическом кольце установлена прямоугольная платформа,
точка пересечения диагоналей которой совпадает с вертикальной осью корпуса. В центре
платформы шарнирно установлена изогнутая
под углом 30° относительно центральной оси
штанга, свободный конец которой жестко
закреплен на внутренней поверхности верхней части 3. На верхнем цилиндрическом
кольце, в двух взаимно перпендикулярных
вертикальных плоскостях жестко установлены две дугообразно изогнутые пластины,
радиус кривизны которых равен радиусу
кривизны верхней части 3, соединенные
между собой в точке пересечения. Бегунки,
установленные на пластинах с возможностью
перемещения, связаны с ними посредством
шестерен-сателлитов, а шипами - с внутренней поверхностью верхней части 3.
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Procedeul, conform invenţiei, include aplicarea
pe suprafaţa contaminată a unei suspensii
apoase de bentonită de 30…45%. Suspensia
se aplică într-un strat cu grosimea de cel puţin
1,0…1,5 cm, care se menţine în stare umedă
timp de 12…120 ore, în dependenţă de gradul
de contaminare, după care se înlătură cu apă.
Rezultatul invenţiei constă în reducerea substanţială a fonului radioactiv al obiectelor dezactivate.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

П. формулы: 12
Фиг: 7

*

Process for equipment and armament decontamination
The invention relates to processes for equipment and armament decontamination with
sorbents of natural origin.
The process, according to the invention, includes application on the contaminated surface of a 30…45% aqueous bentonite suspension. The suspension is applied in a layer of
at least 1,0…1,5 cm, which is maintained in
humid state during 12…120 hours, depending
on the contamination degree, afterwards it is
removed with water.
The result of the invention consists in considerably reducing the radioactive background of
the decontaminated objects.
Claims: 1
*
*

(54)
(57)

(11)
(51)

3064 (13) F1
Int. Cl.: G21F 9/12 (2006.01)
G21F 9/34 (2006.01)
B01J 20/12 (2006.01)
(21) a 2005 0299
(22) 2005.10.05
(71)(72)(73) BOŢAN Victor, MD
(54) Procedeu de dezactivare a tehnicii şi armamentului
(57) Invenţia se referă la procedeele de dezactivare
a tehnicii şi armamentului cu utilizarea sorbenţilor de origine naturală.

*

Способ дезактивации техники и вооружения
Изобретение относится к способам дезактивации техники и вооружения сорбентами
природного происхождения.
Способ, согласно изобретению, включает нанесение на пораженную поверхность 30…45%
водной суспензии бентонита. Суспензия
наносится слоем не менее 1,0…1,5 см, который поддерживается в влажном состоянии
12…120 часов, в зависимости от степени
поражения, после чего удаляется водой.
Pезультат изобретения заключается в значительном снижении радиоактивного фона
дезактивируемых обьектов.
П. формулы: 1
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FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2006.04.30
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului,
codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului,
data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului
Nr.
crt.
1

Cod ST. 3
OMPI
2

(11) Nr.
brevet
3

(13) Cod ST
16 OMPI
4

(51) Int. Cl.

1

MD

2810

G2

2

MD

2825

G2

3

MD

2826

G2

4

MD

2827

G2

5

MD

2828

G2

6
7

MD
MD

2829
2831

G2
C2

8

MD

2832

G2

9

MD

2836

G2

10

MD

2837

G2

11

MD

2838

C2

12

MD

2840

G2

13
14

MD
MD

2842
2844

G2
G2

15
16

MD
MD

2849
2851

G2
G2

17

MD

2852

C2

18

MD

2853

C2

19

MD

2855

G2

A61B 17/00 (2006.01)
A61B 19/08 (2006.01)
A01G 7/00 (2006.03)
A01H 1/04 (2006.03)
A61B 17/00 (2006.04)
A61B 17/24 (2006.04)
A61B 17/94 (2006.04)
A61K 36/55 (2006.01)
A61P 5/32 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
A61M 16/10 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
C07C 311/16 (2006.01)
C07C 251/02 (2006.01)
C07D 307/71 (2006.01)
C07F 1/04 (2006.01)
C07F 1/06 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
A61K 31/345 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07F 11/00 (2006.02)
C07C 51/41 (2006.02)
C07C 55/08 (2006.02)
C12N 1/14 (2006.03)
C12R 1/685 (2006.03)
C12N 9/30 (2006.03)
C12N 1/14 (2006.03)
C12N 1/38 (2006.03)
C12R 1/80 (2006.03)
C12N 9/24 (2006.03)
E04G 11/00 (2006.01)
E04G 11/02 (2006.01)
E04G 11/20 (2006.01)
G01R 27/02 (2006.01)
H03H 11/46 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
G09B 23/28 (2006.01)
H03C 3/24 (2006.01)
H03C 3/10 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61K 31/295 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C07C 53/16 (2006.01)
A61K 31/573 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.03)
A61K 31/606 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.03)
A61K 33/12 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
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5

(21) Nr.
depozit
6

(22) Data
depozit
7

(45)
Nr. BOPI
8

a 2005 0051

2005.02.23

7/2005

a 2004 0267

2004.11.11

8/2005

a 2005 0028

2005.02.03

8/2005

a 2005 0061

2005.03.04

8/2005

a 2004 0231

2004.09.20

8/2005

a 2004 0298
a 2004 0001

2004.12.24
2003.12.17

8/2005
8/2005

a 2005 0110

2005.04.15

8/2005

a 2004 0226

2004.09.16

8/2005

a 2004 0229

2004.09.16

8/2005

a 2004 0200

2004.08.13

8/2005

a 2004 0283

2004.12.01

8/2005

a 2005 0048
a 2004 0280

2005.02.22
2004.11.25

8/2005
8/2005

a 2005 0133
a 2004 0199

2005.05.16
2004.08.12

9/2005
9/2005

a 2005 0089

2005.03.28

9/2005

a 2005 0090

2005.03.28

9/2005

a 2005 0072

2005.03.14

9/2005
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1

2

3

4

5

6

7

8

20

MD

2856

G2

a 2005 0092

2005.03.29

9/2005

21

MD

2860

C2

a 2005 0056

2005.03.02

9/2005

22

MD

2861

G2

a 2004 0233

2004.09.20

9/2005

23
24

MD
MD

2863
2864

C2
C2

A61K 35/32 (2006.04)
A61K 35/14 (2006.04)
A61K 35/16 (2006.04)
A61K 36/05 (2006.04)
A61F 2/28 (2006.04)
C04B 16/02 (2006.01)
C04B 18/24 (2006.01)
C04B 18/26 (2006.01)
E04F 13/00 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 47/55 (2006.01)
C07C 47/56 (2006.01)
C07C 215/12 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/045 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
E04H 9/02 (2006.01)
G01M 15/00 (2006.01)

a 2005 0022
a 2005 0033

2005.01.24
2005.02.08

9/2005
9/2005
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PLANT VARIETIES

II

Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

rotecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind
protecţia soiurilor de plante nr. 915-XIII din 11 iulie 1996, modificată şi completată prin legile
nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003, nr. 469-XV
din 21.11.2003 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005.

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

25 de ani de la data acordării brevetului pentru soiuri de arbori, pomi fructiferi şi viţă de vie;

l

20 de ani de la data acordării brevetului pentru soiuri de plante de alte specii.

La solicitarea titularului de brevet durata de valabilitate a brevetului poate fi prelungită cu 10 ani.
Soiul trebuie să fie desemnat printr-o denumire care să îndeplinească prevederile art. 18 din Lege.
Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană care, conform
art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant în
proprietatea industrială, şi trebuie să includă documentele prevăzute în art. 17 din Lege.
Materialele cererilor de brevet pentru soiuri de plante, informaţiile despre care sunt publicate în numărul
de faţă se află în biblioteca AGEPI - accesibile publicului - şi pot fi consultate sau se pot comanda
cópii, contra cost.
În BOPI se publică date privind cererile de brevet pentru soiuri de plante depuse, brevetele pentru soiuri
de plante acordate şi brevetele pentru soiuri de plante eliberate conform procedurii naţionale.

T

he legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be afforded in with the Law
on the Protection of Plant Varieties No 915-XIII of July 11, 1996, amended and completed by the
laws No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002, No 240-XV of June 13, 2003,
No 469-XV of November 21, 2003 and No 205-XVI of July 28, 2005.
In accordance with this Law, variety patents are granted by the AGEPI and shall certify the priority of
the variety, the authorship of the breeder and the exclusive rights of the patent owner on the variety. The
plant variety shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable.
The term of the patent for the plant variety shall be:
l

25 years from the date of the decision to grant the patent for varieties of trees, fruit trees and
grapevine;

l

20 years from the date of the decision to grant the patent for varieties of the species.

At the request of the patent owner the term of the patent may be extended for a period of 10 years.
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The variety shall be designated by a denomination in compliance with the conditions laid dowm
in Art.18 of the Law.
The variety patent application shall be filed with the AGEPI by any person who according to Art. 11 and
12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative in industrial property
and shall include the documents specified in Art. 17 of the Law.
Documents concerning the variety patent applications, the information on which was published in the
present issue, are available to the public in the AGEPI library, they may be consulted directly or copies
may be ordered for payment of an additional fee.
Data concerning the filed plant variety applications, the decisions to grant variety patents and the
patents granted according to the national procedure are published in the BOPI.

П

равовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
об охране сортов растений № 915-XIII от 11 июля 1996 г., измененного и дополненного на
основании законов № 1079-XIV от 23.06.2000 г., № 1446-XV от 08.11.2002 г., № 240-XV от 13.06.2003 г.,
№ 469-XV от 21.11.2003 г. и № 205-XVI от 28.07.2005 г.
В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и стабильным.
Срок действия патента на сорт растения составляет:
l

25 лет с даты принятия решения о выдаче патента на сорт растения для сортов древесных,
плодовых культур и винограда;

l

20 лет с даты принятия решения о выдаче патента для сортов растений других видов.

По ходатайству патентообладателя срок действия патента может быть продлен на 10 лет.
Сорт должен иметь наименование, соответствующее требованиям ст. 18 Закона.
Заявка на выдачу патента на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно
ст. 11 и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя в
области промышленной собственности, должна содержать документы, предусмотренные в ст. 17
Закона.
Материалы заявок на патенты на сорта растений, информация о которых опубликована в данном
номере, находятся в библиотеке AGEPI и могут быть предоставлены для ознакомления, а также
для платного изготовления копий.
В BOPI публикуются сведения о заявках на сорта растений, о сортах растений, по которым
приняты решения о выдаче патентов, и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
CONFORM NORMEI ST. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soiuri de plante

MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă

BA9E Denumirile soiurilor
FF9E Brevete pentru soiuri de plante acordate

MG9E Încetarea drepturilor asupra brevetului pentru
soi de plantă

FG9E Brevete pentru soiuri de plante eliberate

MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă

FA9E Cereri de brevet pentru soiuri de plante retrase

HF9E Revalidarea brevetelor pentru soiuri de plante

FC9E Hotărâri de respingere a cererilor de brevet
pentru soiuri de plante

FG9E Lista soiurilor de plante protejate (tabel
recapitulativ)

WIPO CODES ON CODING OF INFORMATION CONCERNING PLANT VARIETIES
MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 17
BZ9E Applications on Plant Variety Patents

MC9E Annulment of Plant Variety Patent

BA9E Variety denominations

MG9E Forfeiture of Rights on Plant Variety Patents

FF9E Grants of the Plant Variety Patents

MH9E Renunciation to the Plant Variety Patent

FG9E List on the Plant Variety Patents Issued

HF9E Revalidation of the Plant Variety Patent

FA9E Withdrawal of Plant Variety Applications

FG9E List of Protected Plant Varieties (table
recapitulative)

FC9E Refusal on Patent Granting

КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Заявки на патенты на сорта растений

MC9E Аннулирование патентов на сорта растений

BA9E Наименования сортов

MG9E Прекращение действия прав на патент на
сорт растения

FF9E Сорта растений, по которым приняты
решения о выдаче патентов

MH9E Отказ от патента на сорт растения

FG9E Выданные патенты на сорта растений

HF9E Восстановление патента на сорт растения

FA9E Отозванные заявки на патенты на сорта
растений

FG9E Перечень охраняемых сортов растений
(сводная таблица)

FC9E Решения об отклонении заявок на выдачу
патентов на сорта растений
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BZ9E Cereri de brevet pentru soiuri de plante /
Applications on Plant Variety Patents /
Заявки на патенты на сорта растений
Nr.
crt.

Nr. cererii /
Data depozit

Denumirea populară
(Taxonul botanic)

No.

Application number /
Filing date

Common name
(Botanical taxon)

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

1

2

1

v 2005 0016/
2005.11.28

Название вида
(Ботанический таксон)

3
LINTE
(Lens culinaris Medik.)
Lentil
(Lens culinaris Medik.)

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea
propusă a soiului

a. Applicant
b. Breeder

Proposed variety
denomination

а. Заявитель
b. Селекционер

Предложенное
наименование сорта

4
a. INSTITUTUL DE
GENETICĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
REPUBLICII MOLDOVA,
MD

5
VERZUIE

b. CELAC Valentin, MD
Чечевица
(Lens culinaris Medik.)
2

v 2005 0015 /
2005.11.28

LATIR
(Lathyrus sativus L.)
Chicking vetch
(Lathyrus sativus L.)

3

v 2005 0014 /
2005.11.28

a. INSTITUTUL DE
GENETICĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
REPUBLICII MOLDOVA,
MD

Чина
(Lathyrus sativus L.)

b. CELAC Valentin, MD
BUDAC Alexandru, MD

LINTE
(Lens culinaris Medik.)

a. INSTITUTUL DE
GENETICĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
REPUBLICII MOLDOVA,
MD

Lentil
(Lens culinaris Medik.)
Чечевица
(Lens culinaris Medik.)

BOGDAN

AURIE

b. CELAC Valentin, MD
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FF9E Brevete pentru soiuri de plante acordate /
Grants of the Plant Variety Patents / Сорта растений,
по которым приняты решения о выдаче патентов
Nr.
crt.

Nr. cererii/
Data depozit

Denumirea populară
(Taxonul botanic)

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea
soiului

Numărul
de brevet/
Data acordării

No

Application
number/
Filing
date
Номер заявки/
Дата подачи

Common name
(Botanical taxon)

a. Holder
b. Breeder

Variety
denomination

Patent number/
Date
of granting

Название вида
(Ботанический
таксон)

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Наименование
сорта

Номер патента/
Дата принятия
решения

5

6

№
п/п

1

2

3

1

v 2003 0008 /
2003.02.14

FLOAREA-SOARELUI
(Helianthus annuus L.)
Sunflower (Helianthus
annuus L.)
Подсолнечник
(Helianthus annuus L.)

2

v 2003 0009/
2003.02.14

FLOAREA-SOARELUI
(Helianthus annuus L.)
Sunflower (Helianthus
annuus L.)
Подсолнечник
(Helianthus annuus L.)

50

4
a. ÎNTREPRINDEREA
DE STAT, INSTITUTUL
DE CERCETĂRI
PENTRU CULTURILE
DE CÂMP
"SELECŢIA", MD
b. LESNIC Vladimir, MD;
VATAVU Marta, MD;
LEŞANU Eugenia, MD;
GRIGA Tamara, MD;
LUNGU Eugenia, MD;
BUCIUCIANU Mihail, MD;
PETCOVICI Ivan, MD
a. ÎNTREPRINDEREA DE
STAT, INSTITUTUL DE
CERCETĂRI PENTRU
CULTURILE DE CÂMP
"SELECŢIA", MD
b. LEŞANU Eugenia, MD;
LESNIC Vladimir, MD;
VATAVU Marta, MD;
GRIGA Tamara, MD;
BUCIUCIANU Mihail,
MD; PETCOVICI Ivan,
MD

HS 9506

19 / 2006.05.31

HS 9729

20 / 2006.05.31
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IV
Mărci / Trademarks

P

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI în
modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 22
septembrie 1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996, nr. 1079-XIV din
23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003, nr.
469-XV din 21.11.2003, nr. 224-XV din 01.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005.
În conformitate cu această lege, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de
AGEPI. Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra
mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.
Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului 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, editat pe suport electronic,
include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/serviciilor şi este expus
în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

T

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and
Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the laws
No 1009-XIII of October 22, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 65-XV of April 12, 2001,
No 1446-XV of November 08, 2002, No 240-XV of June 13, 2003, No 469-XV of November 21, 2003,
No 224-XV of July 01, 2004 and No 205-XVI of July 28, 2005.
In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by the
AGEPI. The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right
of the owner in the trademark for goods and services entered on the certificate.
The registration applications and the trademarks registered under the national procedure shall be
published in the Official Bulletin of Industrial Property.
The trademarks registered under the Madrid Agreement 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 published on the electronic carrier comprises both
bibliographic data and mark reproductions as well as a list of products/services and is available for
public in the AGEPI library.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MĂRCI
(111) Numărul de ordine al înregistrării

(540) Reproducerea mărcii

(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite

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

(151) Data înregistrării
(156) Data reînnoirii
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii
(181) Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării

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

(210) Numărul depozitului

(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)

(220) Data depozitului

(591) Indicarea culorilor revendicate

(230) Data priorităţii de expoziţie

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

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

(310) Numărul depozitului cererii iniţiale
(320) Data depozitului cererii iniţiale
(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei
ST. 3 OMPI
(442) Data la care informaţiile privind cererea
examinată au fost făcute accesibile publicului
(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea
au fost făcute accesibile publicului
(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
(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
(526) Elementele mărcii asupra cărora
extinde dreptul exclusiv

nu se

(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii
conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative ale mărcilor (Clasificarea de la
Viena)
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(730) Numele / denumirea şi adresa solicitantului
sau titularului, codul ţării conform normei
ST. 3 OMPI
(740) Numele reprezentantului
industrială

în

proprietatea

(750) Adresa pentru corespondenţă
(770) Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a
titularului)
(771) Numele precedent sau adresa precedentă a
solicitantului sau titularului (fără schimbarea
titularului)
(791) Numele şi adresa licenţiatului
(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de
la Madrid şi Protocolului de la Madrid
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(numărul documentului, data depozitului, codul ţării)
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LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS
(111) Serial number of the registration

(540) Reproduction of the mark

(116) Serial number of the renewal

(550)* Indication of the fact that the mark is the state
property

(151) Date of registration

(551) Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification

(156) Date of renewal
(170) Expected
newal

duration

(181) Expected
validity

expiration

of

the
date

registration/reof

registration

(554) Indication to the effect that the mark is a
three-dimensional mark

(210) Number of the application

(580) 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

(220) Filing date of the application

(591) Indication of colors claimed

(230) Date of exhibition priority

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

(186) Expected
validity

expiration

date

of

renewal

(310) Number of the initial application
(320) Filing date of the initial application
(330) Country of the initial application,
according to the WIPO Standard ST. 3

code

(442) Date of availability for public of the examined
application
(450) Date of availability for public of registration
data
(510) List of goods if not classified
(511) 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
(526) Marks elements to which the exclusive rights
do not extend
(531) Description of the figurative elements of the
mark according to the International Classification of the Figurative Elements of Marks
(Vienna Classification)

(730) Name and address of the applicant or the
holder of the registration, code according to
the WIPO Standard ST. 3
(740) Name of the representative in industrial
property
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous applicant
or holder of the registration (in case of changing the holder)
(771) Previous name or previous address of the
applicant or holder (without changing the
holder)
(791) Name and address of the licensee
(800) Indication of data according to the Madrid
Agreement and Madrid Protocol
(300)* Priority data of the applications registered with
the patent office of the former USSR (number
of the document, application filing date, the
code of the country)
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Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

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

I

n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of September
22,1995, 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, 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 the registration of a trademark or of an appellation of origin within the three
months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210) 014177
(220) 2004.02.09
(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde
elementului "МОЛДАВСКАЯ".
(511) NCL(8)
33 - vinuri.

asupra

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 014190
(220) 2004.02.12
(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementelor verbale, cu excepţia "ЛОЗА".
(511) NCL(8)
33 - vin produs din struguri cultivaţi în Zona Centrală a Republicii Moldova.
(531) CFE(5)
05.01.19;
28.05.00.

25.01.05;

25.01.15;

(210) 014421
(220) 2004.03.24
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 015237
(220) 2004.07.29
(730) LA ROMA CLUB S.R.L., MD
Bd. Renaşterii nr. 22/8, MD-2006, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "CLUB".
(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi
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43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
(531) CFE(5)
05.13.01;
27.05.01.

05.13.04;

07.05.08;

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra formei
buteliei.
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5)
03.01.02;
05.03.04;
19.07.01; 20.01.03; 27.05.11.

(210) 015453
(220) 2004.09.21
(730) CHÂTEAU VARTELY S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Eliberării nr. 170/b, MD-3501, Orhei,
Republica Moldova
(540)

05.05.01;

(210) 015629
(220) 2004.10.27
(730) THE CARTOON NETWORK LP, LLLP, a
limited liability limited partnership organized and existing under the laws of the
State of Delaware, US
1050 Techwood Drive, N.W., City of Atlanta,
State of Georgia 30318, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
43 - servicii de alimentaţie publică.
(531) CFE(5)
05.03.19;
27.05.08.

26.04.18;

27.05.02;

(210) 015492
(220) 2004.08.26
(730) IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(8)
03 - uleiuri, spumă, gel şi pudră de baie; lichid
pentru spumă de baie; loţiuni, creme şi uleiuri
pentru piele; preparate pentru curăţat, lustruit,
degresat şi abrazat; săpunuri, parfumerie,
uleiuri eterice, cosmetică, loţiuni pentru păr,
prafuri sau paste de dinţi; colonie, apă de parfum, apă de toaletă; lac de unghii, luciu de unghii, şampon pentru păr, substanţe de curăţat
pentru piele, cremă de buze, balsam de buze,
cremă pentru ochi, cremă pentru păr, pudră
de faţă, ruj; substanţe pentru îndepărtarea
machiajului; pudră de corp; pudră de talc;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
preparate pentru protejarea pielii împotriva
razelor solare şi preparate pentru bronzat;
09 - sisteme analoage audio şi video şi înregistrări
digitale pe bandă, disc, placă, DVD, CD, casete sau alte mijloace de înregistrare; film cu
desene în mişcare; filme cu desene în mişcare pregătite pentru a fi difuzate la televiziune,
televiziune prin cablu, televiziune digitală sau
televiziune prin satelit sau pentru vizionare
teatrală; aparate pentru înregistrarea, produ-
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cerea, editarea, reproducerea şi transmiterea
sunetelor, video, datelor şi imaginilor; player-e
de casete audio, CD şi DVD player-e şi aparate de înregistrare; radiouri, televizoare;
computere, computere notebook, scanere
electronice; carduri şi drive-uri de memorie
pentru computere; software pentru computere; aparate de fotografiat, camere de luat
vederi şi peliculă pentru acestea; telefoane şi
pagere; asistenţi personali digitali (PDA);
agende electronice; cărţi electronice; programe, aparate şi software pentru jocuri de computer şi video; echipament pentru jocuri de
computer ce conţine dispozitive de memorie,
şi anume discuri, vândute ca o unitate pentru
jocurile de computer de salon; calculatoare;
covoraşe pentru mouse; instrumente optice,
inclusiv binocluri, telescoape, periscoape, microscoape, lentile pentru mărit şi lupe, prisme,
ochelari de soare şi ochelari pentru vedere;
aparate pentru măsurare, semnalizare, monitorizare, analiză, înregistrare a luminii, sunetului, lungimii, înălţimii, vitezei, circulaţiei fluizilor, temperaturii, umidităţii, presiunii, greutăţii, volumului, adâncimii, magnetismului,
electricităţii, caracteristicilor suprafeţelor, datelor şi imaginilor; rigle, compasuri, balanţe,
magnete decorative, magnete, baterii; carduri
codate; player-e karaoke portabile; casete
preînregistrate cu filme cu desene în mişcare
destinate utilizării cu dispozitive pentru vizionare sau proiectoare portabile; benzi audio
preînregistrate şi broşuri vândute împreună ca
o unitate; programe de computer, şi anume
software ce fac legătura dintre mijloacele
video şi audio digitale şi o reţea informaţională globală de computere; carduri magnetice
codate, inclusiv carduri cheie, carduri de telefon, carduri de credit, carduri de debit, carduri
pentru schimb în numerar, carduri de identificare şi carduri de securitate; electronică de
consum de toate tipurile, părţi şi accesorii
pentru aceste produse;
14 - ceasuri (în afară de cele de mână), ceasuri de
mână, cronometre, taimere, ceasuri cu radio
încorporat; containere decorative executate
din metale preţioase; bijuterii; amulete, agrafe
pentru revere;
16 - hârtie şi articole din hârtie; carton şi articole
din carton; publicaţii tipărite, inclusiv cărţi, reviste, broşuri; desene animate şi postere cu
desene animate, fotografii, hărţi, almanahuri,
calendare, papetărie, seturi de scrisori şi
plicuri; cărţi poştale, vederi cadouri, vederi ale
locurilor; vederi de felicitare, vederi de anunţare; blocnotesuri, agende, rigle, albume, car-
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nete pentru adrese, bibliorafturi pentru cărţi şi
hârtie, carnete pentru autografe, reviste de
benzi desenate, blocnotesuri pentru memorii,
cărţi pentru colorat, cărţi de activitate, caiete
de desen, albume pentru abţibilduri, materiale
pentru artişti, inclusiv pânză, blocuri de desen, vopsele, pensule; lut pentru modelat;
capsatoare, radiere, ascuţitoare pentru creioane, stilouri, creioane, markere, creioane colorate, highlightere, cretă; penare pentru creioane; greutăţi pentru hârtie; articole de birou;
rechizite şcolare; materiale educaţionale şi de
instruire; abţibilduri, desene sau fotografii
imprimate pe o hârtie pregătită special pentru
a transfera desenul sau fotografia pe sticlă,
lemn, hârtie sau piele umană, aplicaţii, carduri
de schimb; pălării din hârtie, şerveţele din hârtie; pungi pentru petreceri, materiale de învelit
cadourile, fundiţe din hârtie pentru învelit
cadourile, decoraţii din hârtie pentru cutii, feţe
de masă din hârtie, decoraţii pentru masă din
hârtie, muşamale de masă din hârtie; suporturi pentru cărţi;
18 - geamantane, valize şi saci de călătorie; produse din piele şi imitaţii de piele, inclusiv genţi
atletice, genţi sportive, rucsacuri şi banduliere
pentru a purta copiii, rucsacuri, genţi de plajă,
genţi pentru cărţi, genţi pentru scutece, saci
de umăr, genţi pentru sala de gimnastică,
sacoşe foarte mari, ghiozdane şcolare, genţi
purtate pe spate, raniţe, genţi purtate pe talie,
pungi pentru cumpărături, poşete de damă
plate, poşete, genţi de umăr, genţi pentru
cosmetică, serviete-diplomat, serviete, portofolii de tipul servietei, portmonee, portofele,
tocuri pentru carduri de credit, tocuri pentru
paşapoarte, tocuri pentru chei, tocuri pentru
monede, etuiuri pentru ochelari; curele de
ceas; tocuri pentru bijuterii; tocuri pentru rechizite de toaletă; umbrele, umbrele de soare;
bastoane;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; produse de sticlă, ceramică şi lut, inclusiv articole de sticlărie pentru băuturi, butelii
din plastic sau sticlă, ibrice pentru cafea, ibrice, ulcioare, castroane, farfurii, suporturi, căni
pentru cafea şi căni; seturi şi farfurioare
pentru servit cafea; seturi de zaharniţe şi vase
pentru frişcă; căni de băut pentru sugari; borcane pentru prăjituri; figurine din ceramică,
sticlă şi porţelan; cafetiere neelectrice; coşuri
de hârtii/gunoi; tăviţe pentru cuburi de gheaţă;
găleţi din plastic; recipiente pentru baie; cutii
pentru ceai; forme pentru prăjituri şi torturi;
răzătoare şi tăvi pentru prăjituri şi torturi;
termosuri; găleţi pentru şampanie; suporturi
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din plastic, shakere pentru coctailuri; recipiente cu izolare termică pentru produse alimentare sau băuturi; obiecte pentru tăierea prăjiturilor, tirbuşoane; suporturi pentru ştiuleţi de
porumb; sticle pentru apă din plastic vândute
goale; sticle termos; carafe, ploşti pentru băut;
mănuşi pentru grădinărit; mănuşi de menaj;
articole pentru masă; farfurii, căni şi suporturi
din hârtie şi plastic; ulcioare decorative şi comemorative; farfurii; perii, inclusiv perii pentru
păr, perii de dinţi, perii pentru încălţăminte,
perii pentru haine; pieptene pentru păr; ustensile de bucătărie, inclusiv sucitoare, palete,
ustensile pentru întors, teluri, recipiente de
bucătărie, recipiente pentru săpun, recipiente
pentru produse alimentare şi cutii pentru
prânzuri;
24 - textile şi articole textile; ţesătură pentru brodat, rufărie de baie, inclusiv prosoape, burete
de spălat; rufărie de pat, inclusiv pleduri de
pat, baldachine de pat, pernuţe de pat, cearşafuri de pat, plăpumi, cuverturi de pat, feţe
de pernă, fulare, aşternuturi de plapumă, aşternuturi de saltea, volănaşe pentru ştersul
prafului, plase de ţânţari, huse pentru perne;
rufărie de bucătărie, inclusiv mănuşi pentru
barbeque, şerveţele din ţesătură, şervete din
ţesătură, mileuri pentru vase, feţe de masă
din ţesătură, prosoape de bucătărie, suport
pentru tacâmuri din ţesătură, mănuşi pentru
cuptor, mănuşi pentru spălat, mileuri de masă
din ţesătură, suporturi pentru oale şi farfurioare pentru şerveţele; băsmăluţe; prosoape
de golf; prosoape de plajă; pleduri de plajă;
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jocurile la care se foloseşte o tablă, pentru jocurile manipulative, sau de salon, pentru
jocurile cu ţintă, aparate de jucat cu output
video pentru un singur jucător, puzzle şi
puzzle manipulatoare, skateboard, patine de
gheaţă, jucării ce stropesc cu apă; mingi,
inclusiv mingi pentru terenuri de joacă, mingi
de fotbal, mingi de fotbal american, mingi de
baseball, mingi de baschet, mănuşi de baseball, geamanduri de înot pentru utilizare recreativă, dispozitive kick board flotante pentru
utilizare
recreativă, scândură de surfing,
scânduri de înot pentru utilizare recreativă,
înotătoare, jucării sub forma de articole de
copt şi jucării sub forma de articole de gătit,
bănci de jucărie, case pentru păpuşi, mobilă
pentru păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi;
decoraţii pentru pomul de Crăciun; mingi de
cauciuc în acţiune; figuri în acţiune; păpuşi
sub formă de pernuţe împlute cu boabe;
blocuri de jucărie; model de jucărie a aparatului portativ de emisie-recepţie; yo-yo; găleţi
şi lopăţele de jucărie; pătuţuri şi mobile de
jucărie; jucării cu acţiuni multiple pentru sugari
şi copii;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, cafea
artificială; făină şi produse preparate din cereale; cereale pentru micul dejun, bucăţi alimentare preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie, produse de cofetărie, bomboane,
gumă de mestecat, gumă de mestecat ce
face baloane; gustări uşoare, prăjituri, crackeri, covrigi uscaţi presăraţi cu sare; gheaţă
aromatizată, miere, praf pentru copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, cu excepţia sosurilor
pentru salată, condimente şi gheaţă;

25 - îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii,
inclusiv cămăşi, tricouri, maiouri, costume
sportive, ştrampi, pantaloni, şorturi, maiouri
pe bretele, articole pentru ploaie, bravete din
ţesătură pentru sugari, fuste, bluze, rochii, jartiere, pulovere, sacouri, pardesiuri, pardesiuri
impermeabile, costume pentru zăpadă, cravate, robe, pălării, chipiuri, viziere de soare, curele, eşarfe, articole pentru dormit, pijamale,
lenjerie, lenjerie de corp, bocanci, pantofi,
pantofi din pânză, sandalete, ghetuţe, şosete,
papuci, articole pentru înot şi mascaradă,
costume şi măşti de Halloween;

35 - servicii de vânzare cu amănuntul on-line; servicii de catalog pentru comandă prin poştă;
servicii de magazin cu vânzare cu amănuntul
având în vânzare o gamă largă de bunuri de
consum;

28 - jucării şi articole de sport, inclusiv jocuri şi
articole de joacă; figuri în acţiune şi accesorii
pentru acestea, jucării din pluş, baloane,
jucării pentru cada de baie, jucării de călărit,
echipament vândut ca o unitate pentru jocurile
cu carduri, carduri de jucat şi jocuri cu carduri;
vehicule de jucărie, păpuşi, discuri zburătoare; unităţi de joc electronice portabile, echipament de joc vândut ca o unitate pentru

38 - servicii de comunicare; televiziune, televiziune
prin cablu, televiziune digitală, televiziune prin
satelit şi servicii de difuzare radio; oferirea
accesului telecomunicaţional la o platformă
digitală integrată în forma unei reţele de computer cu bandă largă sigură pentru producţia,
distribuirea, transferul şi manipularea cu
desene în mişcare, televiziune şi alt conţinut
media;
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32 - ape minerale şi carbogazate şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi legume;
sucuri din fructe şi legume; siropuri, prafuri,
cristale şi alte produse pentru prepararea
băuturilor, băuturi îmbogăţite; băuturi pentru
sportivi;
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41 - servicii educaţionale şi de divertisment, inclusiv
producţia şi/sau distribuirea şi/sau prezentarea
programelor pentru televiziune, televiziune prin
cablu, televiziune digitală, televiziune prin satelit
şi radio; servicii în formă de serie continuă de
programe de comedie, dramă, acţiune, aventură şi/sau animaţie şi producţia filmelor cu desene în mişcare oferite prin intermediul televiziunii
prin cablu, televiziunii cu difuzare largă, radio cu
difuzare largă şi a reţelei de calculatoare globale
de informare;
42 - servicii de calculatoare, şi anume oferirea
unui jurnal on-line; oferirea unei baze de date
de calculatoare on-line şi bazei de date interactive; oferirea de web-site-uri cu conţinut de
informaţii privind desenele animate şi amuzamentul şi oferirea de link-uri on-line către
alte web-site-uri; oferirea utilizării temporare a
software on-line; servicii de parcuri de amuzament şi parcuri tematice.
(531) CFE(5)
26.04.03;
27.05.24.

26.04.18;

27.05.01;

(210) 015802
(220) 2004.11.24
(730) Bombardier Recreational Products Inc.,
CA
726 St. Joseph Street, Valcourt, Quebec J0E
2L0, Canada
(540)

(511) NCL(8)
07 - maşini şi maşini-unelte cu excepţia garniturilor
de frâne, altele decât cele pentru vehicule;

segmentelor de frâne, altele decât cele pentru
vehicule; saboţilor de frâne, alţii decât cei pentru
vehicule; motoare (cu excepţia motoarelor
pentru vehicule terestre); cuplaje şi organe de
transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre); instrumente, altele decât cele acţionate
manual, pentru agricultură; incubatoare pentru
ouă; motoare pentru nave individuale, bărci, nave, avioane uşoare şi ultrauşoare şi părţi componente pentru ele; motoare instalate în afara
fuzelajului; motoare pentru generatoare, cositoare pentru gazon, suflante de frunze, pluguri
de zăpadă şi ferăstraie cu lanţ; vehicule de lucru
pe şenile, inclusiv maşini de presat zăpada
(maşini cu şenile de presat zăpada pentru
pregătirea pistelor şi traseurilor de schi), pluguri
de zăpadă şi părţi componente pentru ele; părţi
componente pentru tehnica de presat zăpada,
inclusiv pârghii, palete; vehicule cu şenile pentru
deservire tehnică, şi anume excavatoare, maşini
pentru săpături, maşini de strâns zăpada de pe
drumuri şi părţi componente pentru ele; dispozitive de ridicare pentru mijloace de transport,
cricuri pentru mijloace de transport;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană
şi navală, inclusiv mijloace de transport pentru
recreere, aerosănii, autovehicule pentru orice
teren cu capacitate mare de trecere, nave individuale, şalupe (inclusiv electrice), nave, şalupe
reactive, carturi, motociclete, motorete, scutere
şi părti componente pentru ele; avioane uşoare
şi ultrauşoare şi părţi componente pentru ele;
aparate de orice tip şi gen de locomoţie terestră,
aeriană şi navală, inclusiv bărci cu pedale, bărci
cu pedale cu motor, biciclete nautice, scutere
electrice, borduri cu motor pentru surfing, borduri cu motor; mijloace de transport de lucru,
inclusiv autovehicule pentru orice teren cu
capacitate mare de trecere pentru transportarea
pasagerilor şi a încărcăturilor; vehicule cu motor
cu trei roţi; acoperiri exterioare ajustate şi
semiajustate pentru mijloace de transport (aerosănii, autovehicule pentru orice teren cu capacitate mare de trecere, nave individuale, şalupe,
carturi, motociclete, motorete, scutere) şi pentru
remorci de mijloace de transport (aerosănii,
autovehicule pentru orice teren cu capacitate
mare de trecere, nave individuale, şalupe, carturi, motociclete, motorete, scutere); treilere, remorci pentru mijloace de transport (aerosănii,
autovehicule pentru orice teren cu capacitate
mare de trecere, nave individuale, şalupe, carturi, motociclete, motorete, scutere); accesorii
pentru mijloace de transport cu excepţia frânelor
pentru vehicule; garniturilor de frâne pentru
vehicule, segmentelor de frâne pentru vehicule,
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saboţilor de frâne pentru vehicule (aerosănii,
autovehicule pentru orice teren cu capacitate
mare de trecere, nave individuale, şalupe,
carturi, motociclete, motorete, scutere), inclusiv
deflectoare de pietre (se instalează pe capota
mijlocului de transport), protectoare contra stropirii, apărătoare laterale de noroi ale aripii autovehiculului, ajustoare de aripă (parte a caroseriei
mijlocului de transport), bare de protecţie din
faţă şi din spate, ecrane protectoare contra soarelui pentru parbrize de mijloace de transport,
parasolare pentru mijloace de transport, huse
pentru scaune, tachete de ancorare; speteze;
scaune combinate cu rezervoare de benzină;
protectoare contra zăpezii; cârlige pentru remorci; apărătoare pentru şalupe; acoperire moale pentru mijloace de transport (acoperire
"bimini"); mijloace de transport individuale cu
motor pentru remorcarea înotătorilor, plonjorilor
şi scufundătorilor; plase pentru încărcături; cărucioare pentru copii; scaune cu rotile pentru bolnavi, scaune cu rotile pentru invalizi; biciclete;
motociclete; triciclete, motociclete cu ataş;
caiacuri, inclusiv caiacuri cu motor; canoe; bărci
cu vâsle; vâsle; pneuri; anvelope; turnuri pentru
wakeboarding (se instalează pe partea posterioară a şalupei pentru a remorca schiori nautici
şi wakeboard-işti); elice; acoperiri de vehicule
demontabile; plăci de corhănit pentru mijloace
de transport terestru (dispozitive de protecţie
pentru fund, motor, ansambluri şi agregate);
dispozitive de protecţie a suspensiilor mijloacelor de transport terestru (contra noroiului, zăpezii, pietrelor, apei etc.); dispozitive de protecţie a
amortizoarelor mijloacelor de transport terestru
(contra noroiului, zăpezii, pietrelor, apei etc.);
mulaje pentru faruri de mijloace de transport
terestru; parbrizuri; huse fixate pe volanul mijloacelor de transport pentru protecţia mâinilor
contra frigului; huse protectoare pentru volan;
mufe (huse) pentru volan;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială cu excepţia serviciilor de
furnizare a mobilei şi a altor piese de consum
curent, îmbrăcămintei, încălţămintei şi articolelor
de acoperit capul, produselor alimentare şi băuturilor pentru terţi, lucrări de birou; servicii de birou;
marketing, reclamă cooperativă; organizarea şi
desfăşurarea saloanelor comerciale şi a expoziţilor în domeniul mijloacelor de transport, mijloacelor de transport pentru recreere (aerosăniilor,
navelor individuale, şalupelor, navelor, autovehiculelor pentru orice teren cu capacitate mare de
trecere, avioanelor uşoare şi ultrauşoare, motocicletelor, scuterelor), motoarelor instalate în afara
fuzelajului, generatoarelor, ferăstraielor cu lanţ,
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suflantelor de frunze, plugurilor de zăpadă, aparatelor de locomoţie terestră, aeriană şi nautică;
asistenţă în administrarea întreprinderilor comerciale sau de producţie, care se ocupă de comerţul
cu mijloace de transport, mijloace de transport
pentru recreere (aerosănii, nave individuale, şalupe, nave, autovehicule pentru orice teren cu capacitate mare de trecere, avioane uşoare şi ultrauşoare, motociclete, scutere), motoare instalate
în afara fuzelajului, generatoare, ferăstraie cu
lanţ, suflante de frunze, pluguri de zăpadă,
aparate de locomoţie terestră, aeriană şi nautică,
părţi componente, accesorii, echipament pentru
ele şi îmbrăcăminte; publicitate şi informaţie de
afaceri oferită prin reţeaua globală de calculatoare în domeniul mijloacelor de transport, mijloacelor de transport pentru recreere (aerosăniilor, navelor individuale, şalupelor, navelor, autovehiculelor pentru orice teren cu capacitate mare
de trecere, avioanelor uşoare şi ultrauşoare,
motocicletelor, scuterelor), motoarelor instalate în
afara fuzelajului, generatoarelor, ferăstraielor cu
lanţ, suflantelor de frunze, plugurilor de zăpadă,
aparatelor de locomoţie terestră, aeriană şi
nautică, părţilor componente, accesoriilor, echipamentului pentru ele şi îmbrăcămintei; vânzarea
mijloacelor de transport, mijloacelor de transport
pentru recreere (aerosăniilor, navelor individuale,
şalupelor, navelor, autovehiculelor pentru orice
teren cu capacitate mare de trecere, avioanelor
uşoare şi ultrauşoare, motocicletelor, scuterelor),
motoarelor instalate în afara fuzelajului, generatoarelor, ferăstraielor cu lanţ, suflantelor de frunze, plugurilor de zăpadă, aparatelor de locomoţie
terestră, aeriană şi nautică şi a părţilor componente pentru ele, accesoriilor pentru mijloace de
transport, îmbrăcămintei pentru şoferii mijloacelor
de transport, părţilor componente de mijloace de
transport, echipamentului pentru mijloace de
transport, motoarelor, accesoriilor pentru motoare, părţilor componente de motoare; vânzare cu
amănuntul a mijloacelor de transport, mijloacelor
de transport pentru recreere (aerosăniilor, navelor
individuale, şalupelor, navelor, autovehiculelor
pentru orice teren cu capacitate mare de trecere,
avioanelor uşoare şi ultrauşoare, motocicletelor,
scuterelor), motoarelor instalate în afara fuzelajului, generatoarelor, ferăstraielor cu lanţ, suflantelor de frunze, plugurilor de zăpadă, aparatelor de locomoţie terestră, aeriană şi nautică,
părţilor componente, accesoriilor, echipamentului
pentru ele şi îmbrăcămintei în regim on-line;
vânzarea mijloacelor de transport, părţilor
componente, accesoriilor, echipamentului pentru
ele şi îmbrăcămintei comandate prin poştă din
catalogul electronic;
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39 - transport (cu excepţia serviciilor de transportare
cu automobilele, camioanele, serviciilor de
expediere); ambalare şi depozitare de mărfuri
(cu excepţia informaţiilor în domeniul transportului şi depozitării, stocării, livrării mărfurilor);
organizare de călătorii; livrarea, închirierea şi
arenda de lungă durată a mijloacelor de transport (cu excepţia închirierii automobilelor), mijloacelor de transport pentru recreere (aerosăniilor, navelor individuale, şalupelor, navelor,
avioanelor uşoare şi ultrauşoare, motocicletelor,
scuterelor), motoarelor instalate în afara fuzelajului, generatoarelor, ferăstraielor cu lanţ, suflantelor de frunze, plugurilor de zăpadă, aparatelor de locomoţie terestră, aeriană şi navală;
serviciile agenţiilor de turism, servicii de ghizi.
(531) CFE(5)
15.07.03;
26.01.04;
26.01.18; 26.02.01; 27.05.24.

(531) CFE(5)
24.01.09;
24.01.19;
25.01.06; 25.01.15; 26.01.05;
27.01.12; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 015805
(220) 2004.11.29
(730) JLC S.A., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 90,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

24.05.07;
26.01.18;

MD-2032,

26.01.16;

(210) 015803
(220) 2004.11.24
(730) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, HU
1106 Budapest, Jaszberenyi u. 7-11, Ungaria
(540)

(591) Culori revendicate: albastru.
(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale
neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5)
27.05.02;
29.01.11.

27.05.17;

29.01.04;

(210) 015941
(220) 2004.12.21
(730) DIPLOMAT S.A., MD
Str. Independenţei nr. 2, bloc 1, ap. 43,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor verbale, cu excepţia "Dreher".
(591) Culori revendicate: verde-auriu, auriu, roşu,
alb, negru.
(511) NCL(8)
32 - bere.

(511) NCL(8)
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30 - cafea, ceai, cacao, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea, îngheţată, cu excepţia îngheţatei
din ciocolată; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;

Str. Alba-Iulia nr. 81, MD-4301, Căuşeni,
Republica Moldova
(540)

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5)
17.02.02;
26.04.22; 27.05.13.

17.02.04;

26.01.16;
(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

(210) 015955
(220) 2004.11.30
(730) FRUKTO S.R.L., MD
Str. Florilor nr. 1, MD-5400, Rezina,
Republica Moldova
(540)

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; magazine de firmă.

(210) 016026
(220) 2004.11.19
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementelor verbale "FRESH DRINKS".
(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastruînchis, galben, oranj, verde, alb.
(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.
(531) CFE(5)
01.15.09;
01.15.15;
25.01.15; 27.05.03; 29.01.13.

(210) 016005
(220) 2005.01.11
(730) SUCCES S.A., MD
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05.07.11;

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale,
demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea
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produselor; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.
(531) CFE(5)
10.03.16;
19.01.25;
24.09.02; 25.01.05; 28.17.00.

24.01.23;

(210) 016064
(220) 2004.12.24
(730) MOLDGOLDVIN
S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD
Str. Grenoble nr. 128, MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; organizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări
angro şi cu amănuntul; operaţiuni de exportimport; comercializarea băuturilor alcoolice;
magazine specializate.

(210) 016088
(220) 2004.12.30
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
21 - sticlărie;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; siropuri, cu excepţia siropurilor din
fructe şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale,
demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea
produselor; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016075
(220) 2005.02.02
(730) MOLDGOLDVIN
S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD
Str. Grenoble nr. 128, MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 016091
(220) 2004.12.30
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; organizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări angro şi cu amănuntul; operaţiuni de exportimport; comercializarea băuturilor alcoolice;
magazine specializate.

(511) NCL(8)
21 - sticlărie;

(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 28.05.00.

35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale,
demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea
produselor; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

63

MD - BOPI 5/2006

TRADEMARKS

(210) 016194
(220) 2005.02.28
(730) PANUŞ Sergiu, MD
Str. Ion Vatamanu nr. 12, MD-2025, Chişinău ,
Republica Moldova
(540)

(540)

(511) NCL(8)
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 elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice.
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "ВИНО".
(511) NCL(8)
33 - vinuri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016281
(220) 2004.12.27
(730) Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin",
MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 016375
(220) 2005.03.03
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

ОРЕХ
OREH
(511) NCL(8)
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale, demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea produselor, gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(526) Dreptul exclusiv nu se
elementului "Pşenicinaia".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice tari

extinde

asupra

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.12; 27.05.13.

(210) 016341
(220) 2005.02.08
(730) XENON S.R.L., MD
Str. Bucureşti nr. 36 A, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
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(210) 016376
(220) 2005.03.03
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

АРБУЗ
ARBUZ
(511) NCL(8)
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35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale,
demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea
produselor, gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016377
(220) 2005.03.03
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

АЙВА
AIVA
(511) NCL(8)
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale,
demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea
produselor, gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016379
(220) 2005.03.03
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale,
demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea
produselor, gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016380
(220) 2005.03.03
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 016378
(220) 2005.03.03
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

ГРУША
GRUŞA
(511) NCL(8)
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale, demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea produselor, gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(8)
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale,
demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea
produselor, gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016381
(220) 2005.03.03
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
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(540)

ДЫНЯ
DÎNEA
(511) NCL(8)
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale,
demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea produselor, gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016386
(220) 2005.03.04
(730) FK FINKOM ZAO, RU
Dmitrovskoe şosse, d. 37, corp. 1, p. 9,
Moskva, 127550, Federaţia Rusă
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide;
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, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale neincluse în alte clase; animale vii; fructe
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

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

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;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
(531) CFE(5) 28.05.00.

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016407
(220) 2005.01.19
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD
Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

66

(210) 016477
(220) 2005.03.14
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD
Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

M+RCI

MD - BOPI 5/2006

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "collection".
(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru 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
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide;
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;

(210) 016488
(220) 2005.03.15
(730) SICRES S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 65, of. 600, ap. 4,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 016513
(220) 2005.03.18
(730) ZLATOVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr.15/1, bloc F,
MD-3541, Peresecina, Orhei, Republica
Moldova
(540)

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

(210) 016543
(220) 2005.03.23
(730) MIRONESCU Valeriu, MD
Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 2, ap. 39,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementului "MOLDOVA".
(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 24.17.25; 27.07.01.

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5)
04.05.03;
04.05.15;
27.03.02; 27.05.03; 27.05.08.

04.05.21;

(210) 016544
(220) 2005.03.23
(730) MIRONESCU Valeriu, MD
Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 2, ap. 39,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 016643
(220) 2005.03.31
(730) BANAHOVSKII Dmitri, MD
Str. Grădinilor nr. 58, ap. 90, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

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

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "MOLDOVA".
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; material pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale.

divertisment;

activităţi

(531) CFE(5)
24.17.25;
28.05.00.

27.05.17;

27.07.01;

(210) 016642
(220) 2005.03.31
(730) BANAHOVSKII Dmitri, MD
Str. Grădinilor nr. 58, ap. 90, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul.
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(210) 016650
(220) 2005.04.01
(730) ZLATOVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr.15/1, bloc F,
MD-3541, Peresecina, Orhei, Republica
Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "ВИНО".
(511) NCL(8)
33 - vinuri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016666
(220) 2005.04.05
(730) JOHNSON & JOHNSON, corporaţie organizată şi existentă conform legii statului
New Jersey, S.U.A., US
One Johnson & Johnson Plaza, New
Brunswick, New Jersey, Statele Unite ale
Americii
(540)

M+RCI
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "Rash".
(511) NCL(8)
03 - preparate pentru îngrijirea şi curăţarea pielii;
05 - preparate pentru tratamentul pielii de uz topic.
(531) CFE(5) 09.01.10; 26.11.13; 27.05.01.

MD - BOPI 5/2006
(210) 016696
(220) 2005.04.12
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North
Carolina, US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 016669
(220) 2005.04.07
(730) DOINA-VIN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 82A, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "Молдавский".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016671
(220) 2005.04.07
(730) DOINA VIN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 82A, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor verbale, cu excepţia "PEPSI".
(591) Culori revendicate: gri-închis, gri-deschis, alb,
albastru-închis, albastru-deschis, roşu, galben, negru.
(511) NCL(8)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
pe bază şi/sau cu aromă de lămâie.
(531) CFE(5)
01.15.21;
21.03.01;
25.01.19;
26.11.21; 26.15.01; 27.05.03; 29.01.15.

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

(210) 016697
(220) 2005.04.12
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North
Carolina, US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, Statele Unite ale Americii
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(540)
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "MOLDAVIIA", "МОЛДАВИЯ".
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie;
material pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalare (neincluse în alte clase);
caractere tipografice; clişee; etichete;
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor verbale, cu excepţia "PEPSI".
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, alb, roşu, galben, negru.
(511) NCL(8)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, pe bază şi/sau cu aromă de lămâie.
(531) CFE(5)
01.15.21;
21.03.01;
25.01.19;
26.11.21; 26.15.01; 27.05.03; 29.01.15.

(210) 016721
(220) 2005.04.11
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale neincluse în alte clase; animale vii; fructe
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 016790
(220) 2005.04.21
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica
Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementelor "ДОБРОТНО", "ДОСТУПНО".
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; produse de imprimerie;
articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj;
material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
21 -

ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie
(cu excepţia celor din metale preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); materiale pentru perii; materiale pentru
întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse
în alte clase;

35 -

publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; magazine.

(531) CFE(5)
26.04.03;
27.05.17; 28.05.00.

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
21 - sticlărie;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5)
03.01.02;
19.07.02;
24.01.05; 24.01.19; 25.01.15.

19.07.23;

(210) 016869
(220) 2005.05.05
(730) ALEXGRUP S.R.L., MD
Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16, MD-2008,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

26.11.12;

26.11.13;

(210) 016879
(220) 2005.05.04
(730) Centrul MACCABI-MOLDOVA, instituţie
obştească, MD
Str. Ciuflea nr. 32, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

MACCABI
МАККАБИ
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; material pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
35 - agenţii de import-export; operaţiuni comerciale, demonstrarea produselor, promovarea pro-
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duselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea produselor; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou; servicii de lobbysm;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

(210) 016885
(220) 2005.05.06
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD
Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

activităţi

45 - servicii personale şi sociale pentru satisfacerea necesităţilor persoanelor fizice, executate de către terţi; servicii de securitate pentru
protecţia proprietăţii şi persoanelor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016880
(220) 2005.05.04
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016886
(220) 2005.05.05
(730) ZAREA Ilie, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 12, MD-6801, Ialoveni,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (neincluse
în alte clase); caractere tipografice; clişee;
etichete;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale neincluse în alte clase; animale vii; fructe
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale, malţ;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu, galben.
(511) NCL(8)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul.
(531) CFE(5)
01.03.01;
27.05.24.

01.03.06;

06.01.04;

M+RCI
(210) 016887
(220) 2005.05.05
(730) CARAMAN Oleg, MD
Str. Renaşterii, MD-4225, Olăneşti, ŞtefanVodă, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 5/2006
(210) 016892
(220) 2005.05.05
(730) ALIVANTA-LUX S.R.L., MD
Str. Gh. Madan nr. 46, bloc 1, ap. 88,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 016889
(220) 2005.05.05
(730) CARAMAN Oleg, MD
Str. Renaşterii, MD-4225, Olăneşti, ŞtefanVodă, Republica Moldova
(540)

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

(210) 016890
(220) 2005.05.05
(730) CARAMAN Oleg, MD
Str. Renaşterii, MD-4225, Olăneşti, ŞtefanVodă, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "TECHNO".
(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare,
de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 016893
(220) 2005.05.05
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(540)

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

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale, demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi); publicitate; gestionarea
afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.
(531) CFE(5)
19.01.25;
24.01.15;
24.09.02; 25.01.05; 25.01.25;
28.17.00.

24.01.23;
27.05.13;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - agenţii
de
import-export,
operaţiuni
comerciale,
demonstrarea
produselor,
promovarea
produselor
(pentru
terţi);
publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.07; 19.07.20.

(210) 016897
(220) 2005.05.05
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

ШТОПОР
(210) 016894
(220) 2005.05.05
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
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ŞTOPOR
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase;

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

MD - BOPI 5/2006
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale,
demonstrarea produselor, promovarea produselor (pentru terţi); publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială;
lucrări de birou; comercializarea produselor;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016898
(220) 2005.05.06
(730) IAVORSCAIA Natalia, MD
Str. Cetatea Albă nr 17, bloc 7, ap. 35,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 016902
(220) 2005.05.06
(730) ALEXGRUP S.R.L., MD
Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16, MD-2008,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor; magazine.

(511) NCL(8)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
sol; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor; materiale tanante;
adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj;
material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
toate produsele cuprinse în clasă, cu excepţia
băsmăluţelor din celuloză uscate sau îmbibate cu
loţiuni, şerveţele de hârtie destinate igienei personale;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare şi
izolare; tuburi flexibile nemetalice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(531) CFE(5) 01.01.10; 27.05.01; 27.05.07.

(210) 016903
(220) 2005.05.06
(730) ALEXGRUP S.R.L., MD
Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16, MD-2008,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor; magazine.
(531) CFE(5)
04.05.02;
15.07.20; 28.05.00.

04.05.15;

15.07.03;
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(210) 016904
(220) 2005.05.06
(730) DOINA VIN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 82A, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
(210) 016910
(220) 2005.05.06
(730) DOINA VIN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 82A, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016907
(220) 2005.05.06
(730) DOINA VIN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 82A, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 016911
(220) 2005.05.06
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, 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.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016909
(220) 2005.05.06
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, 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.
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(210) 016912
(220) 2005.05.12
(730) STALTOM S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 13, ap. 46, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

M+RCI
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(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
(531) CFE(5)
03.05.05;
03.05.25;
25.07.04; 27.05.03; 28.05.00.

(210)
(220)
(230)
(730)

05.05.04;

016913
2005.05.13
2004.11.16, BY, PRODEXPO-2004
UPP VKK VITBA, BY
Ul. Korotkevica nr. 3, BY - 210038, Vitebsk,
Belarus

(540)

(210) 016918
(220) 2005.05.11
(730) PROVIDER EXIM S.R.L., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 92,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD-2032,

(511) NCL(8)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
sol; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor; materiale tanante;
adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj;
material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; produse din materiale plastice semifinite;
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare;
tuburi flexibile nemetalice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii.

(511) NCL(8)
(320) 2004.11.16
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă de răcit;

(210) 016920
(220) 2005.05.10
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, magazine, magazine
de firmă;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.
(531) CFE(5)
26.05.01;
28.05.00.

26.05.12;

27.05.17;

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 016929
(220) 2005.05.10
(730) MARCOV Iurii, MD
Str. Ginta Latină nr. 17, ap. 205, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 016938
(220) 2005.05.11
(730) BITANIA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4319, Hagimus, Căuşeni, Republica
Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementelor "PLUS", "+".
(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.
(531) CFE(5)
24.17.07;
27.05.08.
(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;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare,
de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); materiale pentru perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5)
26.01.04;
27.05.22; 28.07.00.
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26.01.18;

26.01.22;

27.01.12;

27.05.01;

(210) 016940
(220) 2005.05.11
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE
Max-Born-Strasse 4, D-22761 Hamburg,
Germania
(540)

M+RCI
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(511) NCL(8)
34 - tutun tratat şi brut; produse din tutun; înlocuitori de tutun pentru uz în scopuri nemedicale sau necurative; ţigarete; chibrituri şi
articole pentru fumători.

(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;

(531) CFE(5)
01.01.03;
25.01.15;
26.04.09;
26.04.13; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.12.

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

(210) 016941
(220) 2005.05.12
(730) VOITENCO Larisa, MD
Str. Grădinilor nr. 58, ap. 132, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

(210) 016944
(220) 2005.05.12
(730) STANCU Eugeniu, MD
Str. Butucului nr. 14, ap. 61, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(210) 016943
(220) 2005.05.12
(730) STANCU Eugeniu, MD
Str. Butucului nr. 14, ap. 61, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 016946
(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; săpunuri; parfumerie,
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uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide;

(210) 016949
(220) 2005.05.12
(730) Otis Elevator Company, US
10 Farm Springs, Farmington, Connecticut
06032, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(210) 016948
(220) 2005.05.12
(730) CRIVONOS Galina, MD
Bd. Dacia nr. 5, ap. 95, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
07 - ascensoare, escalatoare şi alei mobile;
37 - instalarea şi întreţinerea ascensoarelor, escalatoarelor şi aleilor mobile.
(531) CFE(5)
26.04.05;
27.05.21; 27.05.24.

26.04.18;

26.04.24;

(210) 016951
(220) 2005.05.13
(730) GOMENIUK Iuri, MD
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova
(540)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementelor verbale.
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj;
material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
20 -

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

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.
(531) CFE(5)
26.01.03;
27.05.09; 27.05.24.
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26.01.18;

27.01.12;

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

M+RCI
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de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă de răcit;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5)
25.01.15;
27.05.24; 28.05.00.

26.05.06;

27.05.09;

(210) 016954
(220) 2005.05.13
(730) AFANASENCO Serghei, MD
Str. Lenin nr. 9, ap. 26, MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova
(540)

(210) 016955
(220) 2005.05.13
(730) Kraft Foods Holdings, Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
Statele Unite ale Americii
(540)

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

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "TM".
(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;
02 -

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

19 -

materiale de construcţie nemetalice; tuburi rigide
nemetalice pentru construcţii; asfalt, smoală şi
bitum; construcţii nemetalice transportabile, monumente nemetalice;

35 -

publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; magazine.

(531) CFE(5)
26.03.01;
27.05.25; 28.05.00.

26.03.07;

27.05.24;

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) 016969
(220) 2005.05.18
(730) ESMALDA S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 016971
(220) 2005.05.18
(730) ELDIS LUX S.R.L., MD
Str. Costin Nicolae nr. 48, bloc 1, MD-2051,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea
sau verificarea curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
11 - aparate de iluminat.
(531) CFE(5)
27.05.02;
27.05.22.

(526) Dreptul exclusiv nu
elementelor "K", "®".
(511) NCL(8)
11 - aparate de iluminat.

se

extinde

asupra

(210)
(220)
(230)
(730)

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.21.

27.05.11;

27.05.15;

016976
2005.05.18
2005.03.23, CİTY-2005, MD
IRENA ELEKTRIK DIŞ TİCARET KOLL. ŞTİ.
AHMET HANPOLAT VE ORTAĞI, TR
AHL SERBEST BOLGE, İSBİ PLAZA OFIS
N0: 574, 34149 HAVALIMANI, İSTANBUL,
Turcia

(540)

(210) 016972
(220) 2005.05.18
(730) ELDIS LUX S.R.L., MD
Str. Costin Nicolae nr. 48, bloc 1, MD-2051,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "V".
(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru.
(511) NCL(8)
11 - aparate de iluminat.
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(531) CFE(5)
03.07.17;
03.07.24;
26.04.18; 27.05.21; 29.01.13.

26.04.15;

(210) 016981
(220) 2005.05.20
(730) I. LEFTER ÎI, MD
Str-la Studenţilor nr. 17, bloc 1, ap. 19,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

016984
2005.05.16
1,246,151
2005.02.04
CA
Forth & Towne (ITM) Inc., corporaţie din
statul California, US
2 Folsom Street, San Francisco, California
94105, Statele Unite ale Americii

(540)
(551) Marcă colectivă.
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; material pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale.

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

(540)

divertisment;

activităţi

016983
2005.05.16
1,238,547
2004.11.24
CA
Forth & Towne (ITM) Inc., corporaţie din
statul California, US
2 Folsom Street, San Francisco, California
94105, Statele Unite ale Americii

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

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

016985
2005.05.16
1,239,751
2004.12.06
CA
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 acoperit capul şi accesorii pentru îmbrăcăminte.
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(210) 016989
(220) 2005.05.17
(730) BATMark Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia, Regatul Unit
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016992
(220) 2005.05.17
(730) LUXOCHIM S.R.L., MD
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "МУСКАТНЫЙ".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice cu aromă de muscat şi vinuri
de muscat.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "A".
(511) NCL(8)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru
fumători, brichete şi chibrituri.
(531) CFE(5)
25.01.15;
26.01.18;
26.11.07; 27.05.12; 27.05.21.

26.11.02;

(210) 016991
(220) 2005.05.17
(730) LUXOCHIM S.R.L., MD
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 016993
(220) 2005.05.17
(730) LUXOCHIM S.R.L., MD
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "МУСКАТНЫЙ".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice cu aromă de muscat şi vinuri
de muscat.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "МУСКАТНАЯ".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice cu aromă de muscat şi vinuri
de muscat.
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(210) 016994
(220) 2005.05.17
(730) LUXOCHIM S.R.L., MD
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

M+RCI
(540)

MD - BOPI 5/2006
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "МУСКАТНЫЙ".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice cu aromă de muscat şi vinuri
de muscat.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 016995
(220) 2005.05.17
(730) LUXOCHIM S.R.L., MD
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(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.
(531) CFE(5)
01.01.02;
01.01.15; 27.05.11.

01.01.10;

01.01.12;

(210) 016999
(220) 2005.05.19
(730) ELDIS LUX S.R.L., MD
Str. Costin Nicolae nr. 48, bloc 1, MD-2051,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 016996
(220) 2005.05.17
(730) LUXOCHIM S.R.L., MD
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 016998
(220) 2005.06.02
(730) STARNET S.R.L., societate comercială, MD
Bd. Moscova nr. 15, bloc 3, ap. 7, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "®", "PLASTIK".
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, gri.
(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului
electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare,
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discuri acustice; distribuitoare
mecanisme pentru aparatele
case înregistratoare, maşini
echipament pentru prelucrarea
calculatoare, extinctoare.

TRADEMARKS
automate şi
cu preplată;
de calculat,
informaţiei şi

(531) CFE(5)
01.01.02;
26.01.12;
26.03.06; 26.04.12; 29.01.14.

17 - vopsele izolatoare; lacuri izolatoare; uleiuri
izolatoare; materiale izolatoare; acoperiri
izolatoare.
(531) CFE(5)
25.07.23;
28.05.00; 29.01.15.

26.11.13;

27.05.03;

26.02.05;

(210) 017000
(220) 2005.05.18
(730) EKON - 91 Ltd., BG
35 Vidin Str., entr. B, floor 5, 7012 Rousse,
Bulgaria
(540)

(210) 017001
(220) 2005.05.18
(730) Wyeth, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice, şi anume contraceptive.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ".
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, verde,
galben, violet, roz, negru.
(511) NCL(8)
02 - vopsele de azbest; vopsele de aluminiu;
conservanţi împotriva ruginii şi deteriorării
lemnului; coloranţi; mordanţi; vopsele bactericide; vopsele; vernisuri; lacuri; mordanţi
pentru piele; coloranţi pentru încălţăminte;
vopsele ce împiedică murdărirea; var pentru
văruit; soluţii pentru văruit; vopsele de
acrilat dispersate de apă; grunduri; smalţuri
pentru vopsit; preparate protectoare pentru
metale; vopsele de ceramică; lacuri pentru
acoperire cu bronz; metale sub formă de
foiţe şi praf pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti; miniu; răşini naturale
brute; vopsele ignifuge; coloranţi; lianţi
pentru vopsele; preparate liante pentru vopsele;
diluanţi pentru vopsele; diluanţi
pentru lacuri; tempera; fixative pentru
acuarele; emailuri; vopsele, lacuri; gumilac;
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(210) 017003
(220) 2005.05.19
(730) BURUIANA Iurie, MD
Str. George Călinescu nr. 17, MD-2051,
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;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 017008
(220) 2005.05.23
(730) KAZAYAK-VIN S.A., întreprindere mixtă,
MD
MD-6113, Cazaclia, Ceadîr-Lunga, Republica
Moldova

M+RCI
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(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "RNP", "PHARMACEUTICALS".
(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse
pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice de uz medical; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, erbicide;

(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5)
03.07.06;
03.07.24;
26.02.07; 26.05.04; 26.05.06.

26.02.03;

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

(210) 017010
(220) 2005.05.20
(730) RNP PHARMACEUTICALS S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4820, Dolinnoe, Criuleni, Republica
Moldova
(540)

44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau animale; servicii agricole, horticole şi forestiere.
(531) CFE(5)
01.03.06;
01.03.08;
03.07.07; 03.07.16; 27.05.03.

01.03.15;

(210) 017011
(220) 2005.05.25
(730) ENPLASTCOM S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc 6, MD-2071,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(8)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice pentru căile ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; lăcătuşărie
şi feronerie metalică; tuburi metalice, safeuri;
produse metalice care nu sunt incluse în alte
clase; minereuri;

TRADEMARKS
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
09 - aparate electrice de măsurat; sisteme de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare); aparate şi instrumente pentru
conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului
electric; boxe pentru distribuţia energiei electrice; blocuri de protecţie monofazate a evidenţei energiei electrice; blocuri de protecţie
trifazate a evidenţei energiei electrice; utilaj
electrotehnic privind securitatea consumului
energiei electrice; utilaj termoenergetic privind
protecţia, evidenţa şi securitatea consumului
energiei termice;

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase, etichete incluse în
clasa 16;

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

(531) CFE(5) 28.05.00.

19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile, piese prefabricate din beton; monumente;

(210) 017038
(220) 2005.05.25
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale;
vânzări angro şi cu amănuntul; operaţii de export-import; comercializarea utilajului electrotehnic de producţie a evidenţei energiei electrice;
comercializarea utilajului termoenergetic; comercializarea materialelor de construcţie şi a produselor metalice;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea utilajului electrotehnic, termoenergetic,
construcţiilor şi produselor metalice.
(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.03.

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

СТАРАЯ РАТУША
STARAIA RATUSHA
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase, etichete incluse în
clasa 16;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 017036
(220) 2005.05.25
(730) EURO-ALCO S.A., MD
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39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

M+RCI
(210) 017040
(220) 2005.05.25
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 5/2006
(540)

МАГИЯ КРЕПОСТИ
MAGHIA KREPOSTI
(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase, etichete incluse în
clasa 16;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 017046
(220) 2005.05.25
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase, etichete incluse în
clasa 16;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 017048
(220) 2005.05.25
(730) SERMOLUX S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc 10, MD-2071,
Chişinău, Republica Moldova

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "®".
(591) Culori revendicate: roşu, alb, roz, verde, galben, negru.
(511) NCL(8)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(5) 03.13.01; 29.01.15.

(210) 017049
(220) 2005.05.26
(730) ALEX-NEOSIM S.R.L., firmă comercială de
producţie, MD
Str. Armenească nr. 53, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "STIROL".
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(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, negru.
(511) NCL(8)
01 - mase plastice neprelucrate (sub formă de
pudră, lichid, granule etc.);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor incluse în clasa 01.
(531) CFE(5) 26.01.04; 27.05.07; 27.05.08.

(210) 017052
(220) 2005.05.26
(730) GHERASIM Alexandru, MD
Str. Gh. Asachi nr. 26, ap. 4, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

AI-PI-CAFE
АЙ-ПИ-КАФЕ
(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini
de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; material pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu
excepţia pensulelor); materiale pentru perii;
materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
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excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;
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;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii de lobbysm în scopuri comerciale;
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 elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară;
45 - servicii personale şi sociale pentru satisfacerea necesităţilor persoanelor fizice, executate
de către terţi; servicii de securitate pentru
protecţia proprietăţii şi persoanelor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 017056
(220) 2005.05.27
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

M+RCI
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrelor,
elementelor verbale, cu excepţia "AROMA".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(210) 017057
(220) 2005.05.27
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5)
05.07.10;
27.05.21.

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

(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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

27.03.11;

27.05.11;

(210) 017060
(220) 2005.05.30
(730) ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

(210) 017058
(220) 2005.05.04
(730) AROMA S.A., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 017062
(220) 2005.03.30
(730) PLATEAU DU VIN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Anton Pann nr. 4, of. 205, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "VIN", "COLLECTION".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.13.

(210) 017063
(220) 2005.05.27
(730) SENEVEX-S S.R.L., MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 57,
ap. 125, MD-2005, 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.

(210) 017064
(220) 2005.05.30
(730) Intermag - Exim S.R.L., MD
Str. Albişoara nr. 15, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde CMYK: 100, 50,
100, 20.
(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 protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile ferate;
cabluri şi sârme metalice neelectrice; lăcătuşărie
şi feronerie metalică; tuburi metalice, safeuri;
produse metalice care nu sunt incluse în alte
clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); instrumente, altele
decât cele acţionate manual, pentru agricultură, incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual;
cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de
ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau
verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparatele cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi arti-
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ficiali; articole ortopedice, material pentru suturi;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană
şi navală;
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 -

17 -

18 -

hârtie, carton şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj;
material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase;
produse din materiale plastice semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; tuburi flexibile nemetalice;
piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare
şi bastoane; bice şi articole de şelărie;

19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile, monumente nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în alte
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn,
os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef,
spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu
excepţia pensulelor); materiale pentru perii;
materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase); materiale de umplutură
(cu excepţia cauciucului sau a materialelor plastice); materiale textile fibroase brute;
23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte cla-
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se; cuverturi de pat şi feţe de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie; flori artificiale;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete, cu
excepţia celor din materiale textile;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea 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;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare;
servicii juridice;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau
animale; servicii agricole, horticole şi forestiere;
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45 - servicii personale şi sociale pentru satisfacerea necesităţilor persoanelor fizice, executate
de către terţi; servicii de securitate pentru
protecţia proprietăţii şi persoanelor.
(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 29.01.03.

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

017074
2005.05.30
76/624,946
2004.12.17
US
Advanced Micro Devices, Inc., corporaţia
statului Delaware, US
One AMD Place, P.O.Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, Statele Unite ale Americii

(540)

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

(210) 017082
(220) 2005.06.02
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(210) 017083
(220) 2005.06.02
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

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

asupra

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

(210) 017084
(220) 2005.06.02
(730) ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 017085
(220) 2005.06.02
(730) ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

M+RCI
(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.
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(540)

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

(210) 017089
(220) 2005.04.28
(730) POPESCU Ivan, MD
Str-la Lvov 4 nr. 71, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 017167
(220) 2005.06.13
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(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 agricultură, incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;

(210) 017168
(220) 2005.06.13
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5)
14.07.06;
14.07.15;
17.02.01;
26.02.05; 26.04.03; 26.13.25; 27.05.01.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(210) 017148
(220) 2005.06.09
(730) VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(210) 017169
(220) 2005.06.13
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
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(540)

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

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

(210) 017176
(220) 2005.06.06
(730) BASARAB Igor, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap.105, MD-4801,
Criuleni, Republica Moldova
(540)

(210) 017172
(220) 2005.06.13
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 017173
(220) 2005.06.13
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 017174
(220) 2005.06.13
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse
pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice de uz medical; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, erbicide;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual;
cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de
ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice, material pentru suturi;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană şi
navală;
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;

M+RCI
16 -

17 -

18 -

20 -

21 -

25 26 27 -

28 -

29 -

30 -

31 -

32 -

34 -

hârtie, carton şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase;
produse din materiale plastice semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; tuburi flexibile
nemetalice;
piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare
şi bastoane; bice şi articole de şelărie;
mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în alte
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn,
os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef,
spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice;
ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie
(cu excepţia celor din metale preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); materiale pentru perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în
alte clase;
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit
capul;
dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie; flori artificiale;
covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse
pentru acoperirea podelelor; tapete, cu excepţia
celor din materiale textile;
jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport
neincluse în alte clase; ornamente pentru pomul
de Crăciun;
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;
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;
produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
hrană pentru animale, malţ;
bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
tutun; articole pentru fumători, chibrituri;
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35 36 37 38 39 40 42 -

43 44 -

45 -

publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
telecomunicaţii;
transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
tratament de materiale;
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 alimentaţie publică; cazare temporară;
servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau animale;
servicii agricole, horticole şi forestiere;
servicii personale şi sociale pentru satisfacerea
necesităţilor persoanelor fizice, executate de către
terţi; servicii de securitate pentru protecţia proprietăţii şi persoanelor.

(210) 017177
(220) 2005.06.13
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 017178
(220) 2005.06.13
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 017181
(220) 2005.06.15
(730) SANDRILIONA S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
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Str. Alexandru cel Bun nr. 30, MD-6801,
Ialoveni, Republica Moldova

(540)

(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.

210) 017182
(220) 2005.06.15
(730) ALEXGRUP S.R.L., MD
Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16, MD-2008,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 017467
(220) 2005.07.22
(730) СЛАВЯНИ МИЛК S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Iu.Gagarin nr. 28, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova
(540)

НИКОЛ
(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;

(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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor; magazine.
(531) CFE(5)
26.03.01;
26.03.24; 27.05.01.

26.03.12;

26.03.19;

(210) 017212
(220) 2005.06.16
(730) CIUDIN Alexandru, MD
MD-4118, Gura-Galbenei, Cimişlia, Republica
Moldova
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(210) 017668
(220) 2005.08.26
(730) PRESA-IMPEX S.R.L., centru de distribuire
a presei, MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 28, bloc 1, ap. 88,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

M+RCI
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(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; material pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
(531) CFE(5) 28.05.00.

29 - pateu cu carne de găină;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5)
03.07.03;
25.01.06;
26.01.18; 27.05.01; 28.05.00.

25.01.18;

(210) 017953
(220) 2005.10.28
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 017951
(220) 2005.10.28
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(540)
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor verbale, cu excepţia "Rincom - Grup".
(511) NCL(8)
29 - pateu cu carne de curcan;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor verbale, cu excepţia "Rincom-Grup".
(511) NCL(8)
29 - pateu cu carne de gâscă;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5)
03.07.06;
25.01.06;
26.01.18; 27.05.01; 28.05.00.

25.01.18;

(210) 017952
(220) 2005.10.28
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5)
03.07.04;
25.01.06;
26.01.18; 27.05.01; 28.05.00.

25.01.18;

(210) 018136
(220) 2005.11.24
(730) LEADUHIN Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 33, ap. 93, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor verbale, cu excepţia "Rincom - Grup".
(511) NCL(8)

(210) 018137
(220) 2005.11.24
(730) LEADUHIN Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 33, ap. 93, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
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(210) 018337
(220) 2005.12.22
(730) VAISMAN Oscar, MD
Str. Ismail nr. 96, ap. 10, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(540)

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

(210) 018254
(220) 2005.12.12
(730) POPESCU Ivan, MD
Str-la 4 Lvov nr. 71, MD-2060, 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 agricultură, incubatoare pentru ouă;
12 - vehicule; aparate
aeriană şi navală;

de

locomoţie

terestră,

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

(210) 018268
(220) 2005.12.14
(730) LECOR-LUX S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Nicolae Dimo nr. 29, bloc 3, ap. 21,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor "A", "Fitness".
(511) NCL(8)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase.
(531) CFE(5)
26.01.10;
27.05.21.

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
inclusiv operaţiuni de export-import.
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26.02.09;

(210) 018338
(220) 2005.12.22
(730) VAISMAN Oscar, MD
Str. Ismail nr. 96, ap. 10, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase.

(210)
(511) NCL(8)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;

26.02.01;

018453
(220) 2005.12.27
(730) MARCENCO Victor, MD
Str. Costiujeni nr. 8, bloc 5, ap. 48, MD-2019,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

M+RCI
(511) NCL(8)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 018498
(220) 2006.01.10
(730) Global Contact Tur S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 32B, ap. 38, MD-2072,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii; transport aerian; închirierea automobilelor; închirierea vehiculelor
terestre; închirierea garajelor; închirierea parcărilor acoperite pentru vehicule; închirierea
cailor; închirierea transportului naval; închirierea locurilor pentru parcarea transportului auto;
rezervarea biletelor pentru călătorii; rezervarea
itinerarelor turistice; rezervarea vehiculelor; informarea în domeniul transportului şi depozitării; organizarea croazierelor; camionaj;
cărăuşie; transport cu feribotul; transportul
călătorilor; transport cu autobuzul şi/sau cu
automobilul; transport naval; transport feroviar;
transport maritim; transport fluvial; transport de
pasageri; intermediere în transport, intermediere în transport maritim, intermediere în
navlosire; închirierea depozitelor; însoţirea călătorilor; servicii de taxi; serviciile parcărilor de
automobile; serviciile şoferilor; serviciile transportului naval de excursie; serviciile curierilor
(livrarea corespondenţei sau produselor); servicii de transport; serviciile agenţiilor de turism
(cu excepţia rezervării locurilor la hoteluri şi
pensiuni); navlosire; stocarea datelor sau documentelor în depozite electronice; păstrarea

MD - BOPI 5/2006
produselor; depozitarea produselor; excursii
turistice; expedierea încărcăturilor.
(531) CFE(5)
01.03.16;
01.15.24;
18.03.09; 18.03.23; 27.05.01.

02.03.17;

(210) 018555
(220) 2006.01.18
(730) EVER-VIN S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 84, MD-6827,
Suruceni, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "VIN".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5)
26.04.03;
26.04.18;
27.03.11; 27.05.11; 27.05.22.

26.04.24;

(210) 018650
(220) 2006.01.25
(730) CANINDSPORT S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri
nr. 71, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;
28 - articole de gimnastică şi de sport neincluse în
alte clase.
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(210) 018760
(220) 2006.02.23
(730) EDITURA ARC, asociaţie obştească, MD
Str. George Meniuc nr. 3, MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(551) Marcă colectivă.
(511) NCL(8)
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TRADEMARKS
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; produse de
imprimerie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare
(neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.

M+RCI

MD - BOPI 5/2006

Lista mărcilor înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,
numărul înregistrării mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(210)
Nr.
depozit

(220)
Data
depozit

(111)
Nr. înregistrării

(151)
Data
înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI
7

1

2

3

4

5

6

1
2

015834
016061

2004.11.24
2005.01.28

13356
13369

2006.03.06
2006.04.03

07,11,35,37
34

3
4

015831
015966

2004.12.07
2005.01.04

13384
13392

2006.03.07
2006.03.07

5

015385

2004.09.07

13402

2006.03.09

6
7

014942
015842

2004.06.04
2004.12.08

13403
13452

2006.04.03
2006.04.05

8
9
10
11
12

014378
014379
014380
015371
015192

2004.03.18
2004.03.18
2004.03.18
2004.09.06
2004.07.23

13453
13454
13455
13456
13457

2006.04.05
2006.04.05
2006.04.05
2006.04.05
2006.04.07

13

013462

2003.08.20

13458

2006.04.07

14
15
16
17

014549
014550
014999
015019

2004.04.14
2004.04.14
2004.06.18
2004.06.21

13459
13460
13461
13462

2006.04.07
2006.04.07
2006.04.07
2006.04.07

18

015080

2004.05.04

13463

2006.04.07

19
20

016183
015338

2005.02.14
2004.08.25

13464
13465

2006.04.12
2006.04.07

21

015341

2004.08.25

13466

2006.04.07

22

015366

2004.08.05

13467

2006.04.07

23
24

015499
015561

2004.08.13
2004.10.18

13468
13469

2006.04.07
2006.04.07

25
26

015573
015614

2004.10.15
2004.10.26

13470
13471

2006.04.07
2006.04.07

27

015615

2004.10.26

13472

2006.04.07

28

015637

2004.10.07

13473

2006.04.07

POTAŞNÎI Alexei, MD
British American Tobacco (Brands)
Limited, GB
33
ESMALDA S.R.L., MD
33
GB & Co S.R.L., societate
comercială, companie, MD
35,37,39
COMERŢ-GAZ S.R.L., societate
comercială, MD
43
CHIROŞCA Nicolae, MD
39
TANDEM GRUP S.R.L., societate
comercială, MD
33,35
ENTEH S.A., MD
33
ENTEH S.A., MD
33
ENTEH S.A., MD
33,35,39
Dionysos Mereni S.A., MD
35,41
TARGET ADVERTISING S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
33
GB&Co S.R.L., societate
comercială, companie, MD
05,35,44
Berlin-Chemie AG, DE
05,35,44
Berlin-Chemie AG, DE
35,36
BRODSKY Iulia, MD
01,02,03,04,05, MANDARIN S.R.L., MD
06,07,08,09,10,
11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,
26,27,28,34,35,
36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45
32,33,35,43 RUSTREAM LIMITED, companie
cu răspundere limitată, CY
29,30,31,32,35 AFANASENCO Serghei, MD
33
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD
30,33,34
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD
21,33,35
Obschestvo s Ogranichennoi
Otvetstvennostju "ARGUMENT-XX",
RU
18,25,33
Diageo Brands B.V., NL
33
ASPECT-INVEST S.R.L., firmă de
producţie şi comerţ, MD
35,41,42
BUSUIOC Corneliu, MD
07,35,37,38,42 RISCOM COMPUTERS S.R.L.,
societate comercială, MD
07,09,37,38,42 RISCOM COMPUTERS S.R.L.,
societate comercială, MD
33
MIGDAL-P S.A., MD

(442)
Nr. BOPI
8

11/2005
11/2005
11/2005
11/2005
6/2005
6/2005
10/2005
11/2004
11/2004
11/2004
11/2005
6/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005

12/2005
12/2005
12/2005

12/2005

12/2005

12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
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1

2

3

4

29
30

015740
015800

2004.11.18
2004.11.24

13474
13475

31
32

015814
015830

2004.10.05
2004.12.08

13476
13477

33

015919

2004.11.25

13478

34

015923

2004.12.21

13479

35

015961

2004.12.23

13480

36

015962

2004.12.23

13481

37
38
39
40
41
42
43
44

016033
016032
016031
016030
015497
017901
016060
016062

2004.11.22
2004.11.22
2004.11.22
2004.11.22
2004.09.29
2005.10.11
2005.01.31
2005.01.31

13482
13483
13484
13485
13486
13487
13488
13489

45

016070

2005.02.01

13490

46

016076

2005.02.02

13491

47

016077

2005.02.02

13492

48

016078

2005.02.02

13493

49

016079

2005.02.02

13494

50
51
52

016080
016092
016111

2005.02.02
2004.12.30
2005.02.07

13495
13496
13498

53
54
55
56

016115
016119
016120
016123

2004.12.16
2004.12.28
2004.12.28
2005.02.04

13499
13500
13501
13502

57

016129

2004.12.23

13503

58
59
60
61

016130
016131
016132
016135

2004.12.28
2005.01.14
2005.02.09
2005.02.10

13504
13505
13506
13507

62
63

016136
016138

2005.02.09
2005.02.10

13508
13509

64

016142

2005.02.09

13510

65

016144

2005.02.11

13511

104

5

6

7

2006.04.07 09,11,35,37,39,42 ACCENT TEHNO S.A., MD
2006.04.07 16,35,36,38, PROFIT S.A., revistă, publicaţie
41,42
periodică, MD
2006.04.07 16,29,30,31,35 CIUDIN Alexandru, MD
2006.04.07
33
GB & Co S.R.L., societate
comercială, companie, MD
2006.04.07
03
Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
2006.04.07 14,16,17,18,20, ZIMBRU, club sportiv de fotbal, MD
22,24,25,28,
30,32,35,39,
41,43,44,45
2006.04.07
32
Vidkrîte acţionerne tovarîstvo "Pîvobezalcogolinîi combinat "Slavutîci",
UA
2006.04.07
32
Vidkrîte acţionerne tovarîstvo "Pîvobezalcogolinîi combinat "Slavutîci",
UA
2006.04.07 16,32,33,35,39 EURO-ALCO S.A., MD
2006.04.07 16,32,33,35,39 EURO-ALCO S.A., MD
2006.04.07 16,32,33,35,39 EURO-ALCO S.A., MD
2006.04.07 16,32,33,35,39 EURO-ALCO S.A., MD
2006.04.07
39
BODIU Vitalii, MD
2006.04.07
29,30,31
VOLMATEX-GRUP S.R.L., MD
2006.04.10
05
DEPOFARM S.R.L., MD
2006.04.10
33
Tovaristvo z obmejenoiu
vidpovidalinistiu "OLIMP", UA
2006.04.10
07,11,21
CREM APARATOS CAFEXPRES,
S.L., ES
2006.04.10
32
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
2006.04.10
32
Otcrîtoe acţionernoe obscestvo "
SUN Interbrew", RU
2006.04.10
32,33
Otcrîtoe acţionernoe obscestvo
"SUN Interbrew", RU
2006.04.10
32,33
Otcrîtoe acţionernoe obscestvo "
SUN Interbrew", RU
2006.04.10
30
Alokozay FZE, AE
2006.04.10
21,32,33,35 EURO-ALCO S.A., MD
2006.04.10
20
Acvilin - Grup S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
2006.04.10
29,30,31,32 Moldagroproduct S.R.L., MD
2006.04.10
29,30,32,35 Moldagroproduct S.R.L., MD
2006.04.10
29,30,32,35 Moldagroproduct S.R.L., MD
2006.04.10
32
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
2006.04.10
29,30
PODRAVKA prehrambena
industrija d.d., HR
2006.04.10 16,32,33,35,39 EURO-ALCO S.A., MD
2006.04.10
21,32,33,35 EURO-ALCO S.A., MD
2006.04.10
16,35
MITRA-GRUP S.A., MD
2006.04.10
09,28
JACKPOT S.R.L., societate
comercială, MD
2006.04.10
35,42
FS PATENT S.R.L., agenţie, MD
2006.04.10
36
Mobiasbancă S.A., bancă
comercială, MD
2006.04.10
01
Arizona Chemical Company,
corporaţia statului Delaware, US
2006.04.10
16,35
MELIL-GRAFICA S.R.L., MD

8
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12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
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1

2

3

4

5

66

016147

2004.12.09

13512

2006.04.10

67

016149

2005.02.15

13513

2006.04.10

68
69
70

016151
016154
016174

2004.12.24
2005.02.16
2005.02.18

13514
13515
13516

2006.04.10
2006.04.10
2006.04.10

71

016175

2005.02.21

13517

2006.04.10

72

016177

2005.02.21

13518

2006.04.10

73
74
75
76
77
78

016178
016179
016180
016156
016184
016186

2005.02.18
2005.02.18
2005.02.18
2005.02.16
2005.02.23
2005.02.22

13519
13520
13521
13522
13523
13524

2006.04.10
2006.04.10
2006.04.10
2006.04.10
2006.04.10
2006.04.10

79
80
81
82
83
84
85
86

016188
016189
016190
016191
016192
016193
016197
016200

2004.12.20
2005.01.27
2005.02.10
2005.02.24
2005.02.09
2005.02.25
2005.02.23
2005.02.09

13525
13526
13527
13528
13529
13530
13531
13532

2006.04.10
2006.04.10
2006.04.10
2006.04.10
2006.04.10
2006.04.10
2006.04.10
2006.04.10

87

016202

2005.02.09

13533

2006.04.10

88
89

016203
016185

2005.02.09
2005.02.22

13534
13535

2006.04.10
2006.04.12

90
91
92

016206
016207
016210

2005.02.10
2005.02.10
2005.02.10

13536
13537
13538

2006.04.12
2006.04.12
2006.04.12

93

016212

2005.02.11

13539

2006.04.12

94
95
96

016213
016215
016217

2005.02.14
2005.02.15
2005.02.15

13540
13541
13542

2006.04.12
2006.04.12
2006.04.12

97

016218

2005.02.15

13543

2006.04.12

98

016226

2005.01.17

13544

2006.04.12

99

016228

2005.01.17

13545

2006.04.12

6

7

01,02,03,04,05, ELAT-RENTSERVICE S.R.L., MD
06,07,08,09,10,
11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45
18,24,25,35 Bălţeanca S.A., întreprindere mixtă,
MD
33,35
CIUDIN Alexandru, MD
33
ESMALDA S.R.L., MD
27,29,30,32,33, Voxtel S.A., întreprindere mixtă
34,35,36,37,38, moldo-româno-franceză, MD
39,40,41,42,43,
44,45
20
ARTMOBILA S.R.L., societate
comercială, MD
20
ARTMOBILA S.R.L., societate
comercială, MD
39
IUGINTERTRANS SATI, MD
03
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
30
BUCURIA, societate pe acţiuni, MD
41,43
CEBOTARESCU Maia, MD
29,30,35,39,43 Apetisant S.R.L., MD
04
Chevron Corporation, corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
11
WEBASTO-Hungaria Kft., HU
01,02,03,17,19 OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD
25
COVALI Oleg, MD
29,30,35,39,43 LINELLA S.R.L, MD
14,18,25,35 MS-CONTRACT S.R.L., MD
35,41
GURSCHII Maxim, MD
03
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
33
ASCONI S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
33
ASCONI S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
33
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
12
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota
Motor Corporation), JP
33
LUXOCHIM S.R.L., MD
33
LUXOCHIM S.R.L., MD
16,21,32,33, EURO-ALCO S.A., MD
35,39,40,43
06,19,35,37, SELEZNIOV Igor, MD
39,40
30
GOMENIUK Iuri, MD
21,32,33,35 EURO-ALCO S.A., MD
16,29,30,31, EURO-ALCO S.A., MD
32,33,34,35,39
16,29,30,31, EURO-ALCO S.A., MD
32,33,34,35,39
29,30,31,32, Moldagroproduct S.R.L., MD
33,35,39,43
03,29,30,32, Moldagroproduct S.R.L., MD
33,35,39,43

8

12/2005

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

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

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

12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
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6

100

016231

2005.01.17

13546

2006.04.12

101

016232

2005.01.17

13547

2006.04.12

102

016233

2005.01.17

13548

2006.04.12

103

016247

2005.02.16

13549

2006.04.12

104
105
106
107
108
109
110
111

016248
016249
016250
016251
016252
016254
016279
016283

2005.02.18
2005.02.18
2005.02.18
2005.02.18
2005.02.18
2005.02.22
2004.05.21
2005.03.09

13550
13551
13552
13553
13554
13555
13556
13557

2006.04.12
2006.04.12
2006.04.12
2006.04.12
2006.04.12
2006.04.12
2006.04.12
2006.04.12

03,25,28,29,
31,32,33,34,
35,37,39,41,
43,44,45
03,29,30,31,
32,33,35,39,43
29,30,31,32,
33,35,39,43
29,30,31,32,
34,35,39
06,37
16,35
16,35
16,35
16,35
35,41
09
33

112
113
114
115

016285
015062
016284
016287

2005.03.10
2004.05.24
2005.03.01
2005.01.14

13558
13559
13560
13561

2006.04.12
2006.04.13
2006.04.13
2006.04.13

116

016289

2005.03.10

13562

117
118
119
120
121
122
123

016300
016316
016318
016319
016387
016388
016404

2005.02.24
2005.02.24
2005.03.04
2005.03.04
2005.01.14
2005.01.14
2005.01.18

13563
13564
13565
13566
13567
13568
13569

124

016406

2005.01.19

13570

125

016408

2005.01.19

13571

126

016409

2005.01.19

13572

127

016410

2005.01.19

13573

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

016414
016415
016417
016418
016736
016812
016901
017854
017855
017856
017875
017876
012709

2005.01.18
2005.01.18
2005.03.10
2005.03.10
2005.04.13
2005.04.29
2005.05.06
2005.10.04
2005.10.04
2005.10.04
2005.10.06
2005.10.06
2003.03.21

13574
13575
13576
13577
13578
13579
13580
13581
13582
13583
13584
13585
13668

106
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8

Moldagroproduct S.R.L., MD

12/2005

Moldagroproduct S.R.L., MD

12/2005

Moldagroproduct S.R.L., MD

12/2005

Vladalina S.R.L., MD

12/2005

CONSANDREX S.R.L., MD
CIUDIN Alexandru, MD
CIUDIN Alexandru, MD
CIUDIN Alexandru, MD
CIUDIN Alexandru, MD
Vila Verde S.R.L., MD
VOTUM S.A., MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri
spumante şi de marcă,
întreprindere mixtă, MD
ROTARU Ghenadie, MD
OLIMED-FARM S.R.L., MD
RUSU Diamanta, MD
Moldagroproduct S.R.L., MD

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

35,36,43
05
32,33,35
03,29,30,31,
32,33,35,39,43
2006.04.13
33
GB & Co S.R.L., societate
comercială, companie, MD
2006.04.13 16,21,33,35,39 EURO-ALCO S.A., MD
2006.04.13
33
OVSIENCO Pavel, MD
2006.04.13
33,35
Dionysos-Mereni S.A., MD
2006.04.13
33,35
Dionysos-Mereni S.A., MD
2006.04.13
09,35,37,42 IT-IPPON S.R.L., MD
2006.04.13 32,33,35,39,43 Moldagroproduct S.R.L., MD
2006.04.13 29,30,32,33, Moldagroproduct S.R.L., MD
35,39,43
2006.04.13 29,30,32,33, Moldagroproduct S.R.L., MD
35,39
2006.04.13 29,30,31,32, Moldagroproduct S.R.L., MD
33,35,39
2006.04.13 29,30,32,33, Moldagroproduct S.R.L., MD
35,39
2006.04.13 03,29,31,32, Moldagroproduct S.R.L., MD
33,35,37,39,44
2006.04.13 30,32,33,39,43 Moldagroproduct S.R.L., MD
2006.04.13
28,29,30,31 Moldagroproduct S.R.L., MD
2006.04.13
33
BASARAB Igor, MD
2006.04.13
33
BASARAB Igor, MD
2006.04.13
32
Octopus Plus S.R.L., MD
2006.04.13
29,35,43
SORO-METEOR-COM S.R.L., MD
2006.04.13 01,16,17,35,39 IAVORSCAIA Natalia, MD
2006.04.13
34
IUTIVAL GRUP S.R.L., MD
2006.04.13
34
IUTIVAL GRUP S.R.L., MD
2006.04.13
34
IUTIVAL GRUP S.R.L., MD
2006.04.13
33
VOX-DESIGN S.R.L., MD
2006.04.13
33
VOX-DESIGN S.R.L., MD
2006.05.12
33,35
GHIADA S.R.L., MD

12/2005
11/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
11/2003

M+RCI

MD - BOPI 5/2006

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.

(186) Data
expirării
reînnoirii
3

(511)
Clase

1

(116) Nr.
înregistrării
reînnoite
2

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

(442)
Nr. BOPI

1

2R 239

2015.12.20

4

5

6

32

ATLANTIC INDUSTRIES, KY
P.O. Box 1043, Cardinal Avenue, George Town,
Grand Cayman, Cayman Island, B.W.I.,
Insulele Caimane
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
SELECŢIA, Institut de Cercetări pentru Culturile
de Cîmp, întreprindere de stat, MD
Str. Calea Ieşilor nr. 28, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova
UNIVERSCOM S.A., MD
Str. Petricani nr. 21, bloc 3, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
AGAT S.A., MD
Str. M. Sadoveanu nr. 42, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
DAAC-Hermes S.A., întreprindere mixtă moldorusă, MD
Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

2

2R 365

2016.02.14

34

3

2R 376

2016.08.27

34

4

R 1282

2014.06.16

31,42

5

R 3834

2015.03.22

42

6

R 3841

2015.08.16

06,07,09,
12

7

R 3900

2016.02.01

8

R 3968

2015.08.04

01,02,03,
04,05,06,
07,08,09,
10,11,12,
13,14,15,
16,17,18,
19,20,21,
22,23,24,
26,27,28,
29,30,31,
32,33,34,36,
37,38,39,40,
41,42
33

9

R 3969

2015.08.21

33

10

R 4149

2015.03.14

38

11

R 4175

2016.03.26

29

12

R 4176

2016.03.26

32

13

R 4380

2015.01.25

20

МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L.,
fabrică de vinuri şi divinuri, întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova
МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L.,
fabrică de vinuri şi divinuri, întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova
COMSAT CORPORATION,
a District of Columbia Corporation, US
6801 Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20817,
Statele Unite ale Americii
NATUR BRAVO S.A., MD
Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 16, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
NATUR BRAVO S.A., MD
Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 16, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
STEJAUR S.A., firmă de producţie şi comerţ, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 196, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(450)
Nr. BOPI
7

7/1994

7/1994
7/1994
5/1995

3/1996

8/1996

1/1996

8/1996

4/1996

10/1996

4/1996

10/1996

4/1996

10/1996

6/1996

11/1996

7/1996

12/1996

7/1996

12/1996

5/1996

2/1997
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14

R 4416

2015.08.01

33

9/1996

2/1997

15

R 4455

2015.09.19

33

9/1996

3/1997

16

R 4457

2015.09.19

33

9/1996

3/1997

17

R 4492

2015.05.29

09

9/1996

3/1997

18

R 4499

2015.11.24

05

10/1996

4/1997

19

R 4564

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

20

R 4565

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

21

R 4566

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

22

R 4568

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

23

R 4571

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

24

R 4572

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

25

R 4573

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

26

R 4574

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

27

R 4576

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

28

R 4579

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

29

R 4580

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

30

R 4581

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

31

R 4582

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

32

R 4583

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

33

R 4584

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

34

R 4585

2016.03.01

05

12/1996

5/1997

35

R 4625

2015.07.10

33

8/1996

5/1997

36

R 4653

2015.07.26

33

11/1996

5/1997

37

R 4674

2015.10.20

06,09,35

12/1996

6/1997

38

R 4678

2015.11.23

10

МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L.,
fabrică de vinuri şi divinuri, întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova
BACARDI & COMPANY LIMITED, LI
Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz,
Liechtenstein
BACARDI & COMPANY LIMITED, LI
Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz,
Liechtenstein
JTC S.R.L., firmă de producere şi comerţ, MD
Str. Voluntarilor nr. 14, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
Sanofi-Aventis, FR
174, avenue de France, 75013 Paris, Franţa
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
Călăraşi Divin S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Călăraşilor nr. 10, MD-4401, Călăraşi,
Republica Moldova
Early Times Distillers Company, a Delaware
corporation, US
2921 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40216,
Statele Unite ale Americii
ARA S.R.L., firmă comercială de producţie, MD
Str. Independenţei nr. 6, bloc 1, oficiu 316, MD-2043,
Chişinău, Republica Moldova
Centrul Republican Experimental Protezare,
Ortopedie şi Reabilitare, MD
Str. Romană nr. 1, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

1/1997

6/1997

108

M+RCI

MD - BOPI 5/2006

1

2

3

4

5

6

7

39

R 4682

2016.01.03

33

1/1997

6/1997

40

R 4683

2016.01.22

29,30

1/1997

6/1997

41

R 4685

2016.01.22

31

1/1997

6/1997

42

R 4697

2016.01.22

31

1/1997

6/1997

43

R 4714

2015.12.19

07

12/199
6

7/1997

44

R 4719

2016.02.12

33

1/1997

7/1997

45

R 4784

2016.03.22

05

3/1997

8/1997

46

R 4791

2016.03.14

33

3/1997

8/1997

47

R 4815

2016.02.26

25

3/1997

8/1997

48

R 4837

2015.12.19

07,12

1/1997

8/1997

49

R 4838

2015.12.19

07,12

1/1997

8/1997

50

R 4869

2016.05.02

34

4/1997

9/1997

51

R 4919

2016.05.07

35,36

4/1997

9/1997

52

R 4979A

2015.12.01

39

11/1996

6/2001

53

R 4984

2016.05.22

31

4/1997

10/1997

54

R 4992

2015.11.21

16

2/1997

10/1997

55

R 5007

2016.03.25

5/1997

10/1997

56

R 5034

2016.07.03

02,05,06,10,
17,19,32,33,
37,39,41,42
05

5/1997

10/1997

57

R 5035

2016.07.03

05

EARLY TIMES DISTILLERS COMPANY,
a Delaware corporation, US
2921 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40216,
Statele Unite ale Americii
Mars, Incorporated, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
Mars, Incorporated, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
Mars, Incorporated, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
CASE CORPORATION, US
700 State Street, Racine, Wisconsin,
Statele Unite ale Americii
BACARDI & COMPANY LIMITED, LI
Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, Liechtenstein
Exiton-Fin, societate pe acţiuni de finanţe
şi producţie, MD
Str. Alecu Russo nr. 1, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
R & A Bailey & Co, IE
Nangor House, Western Estate, Dublin 12, Irlanda
Warnaco U.S., Inc., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut
06460,
Statele Unite ale Americii
CASE CORPORATION, US
700 State Street, Racine, Wisconsin,
Statele Unite ale Americii
CASE CORPORATION, US
700 State Street, Racine, Wisconsin,
Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
Exiton-Fin, societate pe acţiuni de finanţe şi
producţie, MD
Str. Alecu Russo nr. 1, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
WIZARD CO., INC., US
10750 West Charleston Blvd., Suite 130,
Las Vegas, Nevada 89139,
Statele Unite ale Americii
Société des Produits Nestlé S.A., CH
Vevey, Elveţia
PARKER PEN PRODUCTS, GB
Parker House, Estate Road, New Haven, East
Sussex,
BN9 0AU, Regatul Unit
PAGMA S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Miron Costin nr. 11, bloc 4, ap. 79, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.,
a Delaware corporation, US
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton
New Jersey 08540, Statele Unite ale Americii
E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., a Delaware
corporation, US
Lawrenceville-Princeton Road,
Princeton New Jersey 08540,
Statele Unite ale Americii

5/1997

10/1997
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TRADEMARKS

1

2

3

4

5

6

7

58

R 5036

2016.07.03

05

5/1997

10/1997

59

R 5057

2016.02.02

33

5/1997

10/1997

60

R 5058

2016.02.02

33

5/1997

10/1997

61

R 5064

2016.04.26

09,16

5/1997

10/1997

62

R 5079

2016.02.19

06,07,11,42

5/1997

11/1997

63

R 5106

2016.05.14

05

5/1997

11/1997

64

R 5107

2016.05.14

05

5/1997

11/1997

65

R 5225

2016.10.16

34

7/1997

12/1997

66

R 5311

2016.02.05

30

8/1997

1/1998

67

R 5312

2016.02.05

30

8/1997

1/1998

68

R 5348

2015.07.07

07,09,11

9/1997

2/1998

69

R 5349

2015.07.07

07,09,11

9/1997

2/1998

70

R 5470

2015.08.22

34

6/1997

4/1998

71

R 5488

2016.02.16

3/1997

4/1998

72

R 5489

2016.02.16

3/1997

4/1998

73

R 5545

2016.04.04

10/199
7

4/1998

74

R 5877

2016.08.14

03,08,09,
14,16,18,
20,21,24,
25,28,34
03,08,09,
14,18,20,
21,24,25,
28,34
08,09,14,
16,18,20,
21,24,25,
26,27,35,42
33

6/1997

10/1998

75

R 5879

2016.09.12

33

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, US
345 Park Avenue, New York, NY 10154,
Statele Unite ale Americii
Diageo Brands B.V., NL
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Olanda
Diageo Brands B.V., NL
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Olanda
Warnaco U.S., Inc., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut
06460,
Statele Unite ale Americii
INTEH S.A., uzină experimentală de utilaj
tehnologic, MD
Str. Meşterul Manole nr. 18, MD-2066, Chişinău,
Republica Moldova
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
a Delaware corporation, US
345 Park Avenue, New York, NY 10154,
Statele Unite ale Americii
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
a Delaware corporation, US
345 Park Avenue, New York, NY 10154,
Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
FERRERO S.p.A., IT
Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo,
Italia
FERRERO S.p.A., IT
Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo,
Italia
LG Corp., KR
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
Republica Coreea
LG Corp., KR
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
Republica Coreea
PAPASTRATOS INTERNATIONAL B.V., NL
7 de Boelelaan Str., Amsterdam, Olanda
HERMES INTERNATIONAL, SOCIETE EN
COMMANDITE PAR ACTIONS, FR
24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris,
Franţa
HERMES INTERNATIONAL, SOCIETE EN
COMMANDITE PAR ACTIONS, FR
24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris,
Franţa
Calvin Klein Trademark Trust, US
Rodney Square North, 1100 North Market Street,
Wilmington, Delaware 19890, Statele Unite ale
Americii
AROMA S.A., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
AROMA S.A., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

9/1997

10/1998
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VI
Design industrial / Industrial Design

P

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.
Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale 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, editat pe suport electronic, 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.

L

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 1079XIV 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.
Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bulletin
of Industrial Property.
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 published on the electronic carrier comprises both bibliographic
data and industrial design reproductions and is available for public in the AGEPI library. In the BOPI
shall be published designs arranged in the order of the international registration numbers and of the
ICID classes.
For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE
(46)

Data expirării termenului de amânare a
publicării

(51)

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

(54)

Denumirea desenului / modelului industrial

(55)

Reproducerea desenului / modelului industrial

(57)

Culorile revendicate

(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

Numele autorului (autorilor), codul ţării
conform normei ST. 3 OMPI

Ţara cererii prioritare, codul conform normei
ST. 3 OMPI

(73)

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

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a
desenului şi modelului industrial

(74)

Numele reprezentantului în proprietatea industrială

(45)

Data eliberării certificatului

(80)

Datele de depozit internaţional conform
Aranjamentului de la Haga

(11)

Numărul certificatului

(15)

Data înregistrării

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului/modelului industrial

(21)

Numărul depozitului

(22)

Data depozitului

(23)

Data priorităţii de expoziţie

(28)

Numărul de desene şi modele industriale

(30)

Date referitoare la prioritate conform
Convenţiei de la Paris

(31)

Numărul cererii prioritare

(32)

Data depozitului cererii prioritare

(33)

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS
(51)

Expected expiration date of the registration
validity

International Classification for Industrial
Designs (classes and subclasses, Locarno
Classification)

(54)

Title of the industrial design

(20)

Number of the industrial design

(55)

Reproduction of the industrial design

(21)

Number of the application

(57)

Indication of colors claimed

(22)

Filing date of the application

(62)

Number of application related by division

(23)

Date of exhibition priority

(71)

(28)

Number of industrial designs

(30)

Priority data under the Paris Convention

Name and address of the applicant(s), code
of the country according to the WIPO
Standard ST. 3

(31)

Number of the priority application

(72)

Name of the author(s), code of the country
according to the WIPO Standard ST. 3

(32)

Filing date of the priority application

(73)

(33)

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

Name and address of the owner(s), code
of the country according to the WIPO
Standard ST. 3

(44)

Publication date of the decision on registration
of the industrial design

(74)

Name of the representative in industrial property

(45)

Date of issuance of certificate

(80)

(46)

Date of deferment expiration

Identification of certain data related to the
international deposit of industrial designs
under the Hague Agreement

(11)

Certificate number

(15)

Date of registration

(18)
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17

FF4L Desene şi modele industriale înregistrate
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare (semestrial)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea claselor CIDMI
(semestrial)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea alfabetică a
numelor titularilor (semestrial)
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare internaţională (lunar, semestrial)
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI
(lunar, semestrial)
NZ4L Lista desenelor
reînnoite

şi

modelelor

industriale

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite conform Aranjamentului de la Haga
MG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale decăzute din drepturi
prin neachitarea taxei de eliberare a certificatului

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 Registered industrial designs
FF4L Numerical index of
designs (half-yearly)

registered

industrial

FF4L Subject index of registered industrial designs,
grouped in accordance with the ICID classes
(half-yearly)
FF4L Name index of patent owners of registered
industrial designs (half-yearly)
FG4L List of issued of industrial design certificates

FG4L Subject index of industrial designs registered
under the Hague Agreement, grouped in
accordance with the ICID classes (monthly,
half-yearly)
NZ4L List of renewed industrial designs
NZ4L List of industrial designs renewed under the
Hague Agreement
MG4L List of industrial design certificates forfeited
for non-payment of the issuance fee

FG4L International numerical index of industrial
designs registered under the Hague
Agreement (monthly, half-yearly)
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FF4L Desene
şi modele industriale înregistrate /
Registered industrial designs

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la Agenţie 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, 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.

A

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, amended and
completed by the laws No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002, No 469XV of November 21, 2003 and No. 205-XVI of July 28, 2005 has not been met, file with the Agency 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 the BOPI.
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(15)
(51)
(21)
(22)
(18)

MD - BOPI 5/2006

869
2006.04.14
LOC (8) Cl. 06-01
f 2005 0105
2005.09.14
2010.09.14

(28) 1
(71)(72)(73) D. VICENTE RIDAURA DARDER, ES
San Rafael Nr. 38-17-4a, 46011.
MALVARROSA, Valencia, Spania
(74) GLAZUNOV Nicolae
(54) Scaun

(55)

1.1

1.2

1.3

115

DESIGN
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
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870
2006.04.07
LOC (8) Cl. 09-01
f 2005 0064
2005.05.20
2010.05.20

(28) 6
(71)(73) APĂ DE DOBROGEA S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 53, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(72) OSMEHOVSCHI Pavel, MD
(54) Butelii

(55)

1.1

2.2
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1.2

2.3

1.3

2.4

1.4

1.5

2.5

3.1

2.1

3.2
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(11) 870

3.3

4.1

5.2

4.2

4.3

4.4

6.1

4.5

5.1

6.2
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(22)
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871
2006.02.21
LOC (8) Cl. 09-01
f 2005 0097
2005.07.22
2010.07.22
1

(71)(73) CRISTAL-FLOR S.A., ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
Str. Mihai Viteazul nr. 1, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova
(72) GARŞTEA Oleg, MD
(54) Butelie

(55)

1.1

1.2

1.4
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872
2006.04.19
LOC (8) Cl. 09-03
f 2005 0095
2005.07.21
2010.07.21

(28) 1
(71)(72)(73) KOREŢKI Vladislav, MD
Str. Mărăşeşti nr. 13, ap. 1, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(54) Ambalaj ataşabil

(55)

1.1

1.2
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(21)
(22)
(18)
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873
2006.04.25
LOC (8) Cl. 09-03
f 2005 0102
2005.08.12
2010.08.12
1

(71)(73) GB & CO S.R.L., SOCIETATE
COMERCIALĂ, COMPANIE, MD
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
(72) EFCARPIDIS Anatol, MD
(54) Cutie învelită în pânză de sac

(55)

1.1

1.2

1.3
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874
2006.04.14
LOC (8) Cl. 09-07
f 2005 0099
2005.08.01
2010.08.01
1

(71)(72)(73) STANKEVICI Andrei, MD
Str. Cuza-Vodă nr. 45, ap. 36, MD-2072,
Chişinău, Republica Moldova
STANKEVICI Iurie, MD
Str. Cuza-Vodă nr. 45, ap. 36, MD-2072,
Chişinău, Republica Moldova
(74) PARASCA Dumitru
(54) Dop

(55)

1.1

1.2

1.3

1.4
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875
2006.04.05
LOC (8) Cl. 13-01
f 2005 0104
2005.09.02
2010.09.02

(28) 1
(71)(72)(73) CONSTANTINOV Nicolai, MD
Str. Dimitrov nr. 39, MD-3805, Comrat,
Republica Moldova
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) Centrală electrică eoliană

(55)

1.1

1.3
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(51)
(21)
(22)
(18)
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876
2006.04.06
LOC (8) Cl. 19-08
f 2005 0106
2005.09.19
2010.09.19
5

(71)(73) DA VINCI S.R.L., MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(72) DIACONU Vasile, MD
(74) COTRUŢA Leonid
(54) Etichete

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

1

2
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(11) 876

3
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(11) 876

5
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(22)
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877
2006.04.27
LOC (8) Cl. 25-01, 02
f 2005 0049
2005.04.01
2010.04.01
2

(71)(73) RADIAL PLUS S.R.L., MD
Str. P. Zadnipru nr. 6, ap. 105, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(72) ANGHELUŢA Igor, MD
(74) SÎSOEVA Valentina
(54) Planşe

(55)

1
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în aprilie 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
7

(44)
Nr.
BOPI

1

2

3

4

5

6

1

786

f 2005 0009

2005.01.18

1

IVASENCO Igor, MD

9/2005

2

787

08-08;
25-99
09-01

8

f 2005 0017

2005.02.07

1

9/2005

3
4

788
789

09-01
09-01

f 2004 0024
f 2005 0028

2004.02.25
2005.02.23

1
1

5
6

792
793

f 2005 0062
f 2005 0023

2005.04.27
2005.02.16

1
4

7

794

09-01
09-01,
05
13-02

f 2005 0036

2005.03.14

1

8

795

13-02

f 2005 0029

2005.03.01

1

9

796

13-03

f 2005 0037

2005.03.14

1

10

797

14-03

f 2005 0038

2005.03.14

1

11
12

798
799

19-08
19-08

f 2005 0011
f 2005 0012

2005.01.18
2005.01.18

4
2

13
14
15

800
801
802

19-08
19-08
19-08

f 2005 0018
f 2004 0174
f 2005 0030

2005.02.09
2004.12.08
2005.03.01

1
11
2

SOCIETE AUTONOME DE
VERRERIES, A FRENCH
CORPORATION, FR
PANUŞ Serghei, MD
GB & CO S.R.L., SOCIETATE
COMERCIALĂ, COMPANIE,
MD
GHIADA S.R.L., MD
OX Mihail, MD; JUCOV Boris,
MD
SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC., JP
S.C. ELECTROALFA
INTERNAŢIONAL S.R.L., RO
SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC., JP
SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC., JP
ROMĂNEŞTI S.A., MD
ASCONI S.R.L., FIRMĂ
COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE,
MD
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
ORHEI-VIT S.A., MD
TECCA S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD

9/2005
9/2005

9/2005
9/2005
9/2005
9/2005
9/2005
9/2005
9/2005
9/2005

9/2005
9/2005
9/2005
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NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire,
numărul depozitului, data depozitului, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării conform
normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
depozitului

(22)
Data
depozitului

(51)
Clase

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

1

352

2011.02.26

f 2001 0031

2001.02.26

19-08

6

2

372

2011.02.28

f 2001 0044

2001.02.28

09-01

11

128

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

(44)(45)
Nr.
BOPI

BASARAB-VIN,
SOCIETATE
PE ACŢIUNI, MD
MD-6831,
Zîmbreni, Chişinău,
Republica Moldova
BASARAB-VIN,
SOCIETATE
PE ACŢIUNI, MD
MD-6831,
Zîmbreni, Chişinău,
Republica Moldova

12/2001
8/2002

4/2002
1/2003

DESIGN

MD - BOPI 5/2006

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST. 3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

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

4

5

6

7

1

DM/066953 2005.07.15

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE

26-06

10

2010.07.15 12/2005

2

DM/066964 2005.07.07

RAUMPLUS
GMBH & CO.
KG, DE

Faruri din spate,
elemente pentru
autovehicule / Rear
lights for vehicles,
headlamps for vehicles
/ Feux arriére de
véhicules, phares de
véhicules
Secţiuni de profile cu
structură de umplutură
de mortar şi pietriş
pentru uşi şi pereţi /
Profiled sections of infill
frames for sliding doors
and walls / Sections
profilées de structures
de remplissage pour
portes et parois
coulissantes
Recipienţi şi anume
bidoane şi elementele
lor, conţinutul unor
butoaie / Containers,
namely canisters and
parts thereof,
containers, namely
barrels, casks and
drums / Récipients, à
savoir bidons et leurs
éléments, récipients, à
savoir barils, tonneaux
et fûts
Elemente componente
pentru autovehicule în
special:părţi de panou
în complet, părţi de
caroserie, bara de
protecţie din faţă,
capota motorului, bara
de protecţie din spate,
uşi pentru lădiţă, aripi
din faţă, calandru,
oglinzi retrovizoare, uşi
din spate, uşi din faţă /
Vehicle parts, namely:

25-02

2

2010.07.07 12/2005

09-02

18

2010.07.29 12/2005

12-16

33

2010.07.15 12/2005

2005.01.04,
283 197, EM

3

DM/066981 2005.07.29

TH. FRIES AG,
CH

2005.02.11,
000295191,
EM

4

DM/067151 2005.07.15

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE

8

Nr. IDB

9
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5

DM/067196 2005.07.29

6

2005.01.31,
29/222.439,
US;
2005.01.31,
29/222.440,
US;
2005.01.31,
29/222.441,
US
DM/067206 2005.07.27

DESIGN

RUBBERMAID
COMMERCIAL
PRODUCTS
LLC, FR

GALEMA HAIJE
HENDRIK, NL

2005.05.03,
0003380740001/0008,
EM
7

DM/067231 2005.12.06

8

DM/067232 2005.12.06

9

DM/067233 2005.12.06

10

DM/067234 2005.12.06

11

DM/067243 2005.12.06

12

DM/067244 2005.12.06

13

DM/067245 2005.12.06
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SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH

trim panel parts, body
parts, front bumper
cover, engine hood,
rear bumper cover,
trunk lids, front fenders,
radiator grille, outer
rear view mirrors, rear
doors, front doors /
Elements constitutifs
de véhicules,
notamment: parties de
panneaux de garniture,
parties de carrosserie,
pare-chocs avant,
capot de moteur, parechoc arriére, portes de
coffre, ailes avant,
calandre, rétroviseurs
extérieurs, portes
arriére, portes avant
Garnituri universale
07-05
pentru curăţat, mătură /
Universal joints for
cleaning equipment,
mop frame / Joints
universels pour matériel
de nettoyage, structure
de balai

3

2010.07.29 12/2005

02-04
Tălpi pentru
încălţăminte, ciorapi trei
sferturi / Soles for
footwear, socks /
Semelles de
chaussures,
chaussettes
10-02
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

9

2010.07.27 12/2005

5

2010.12.06 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2010.12.06 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2010.12.06 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

3

2010.12.06 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

7

2010.12.06 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2010.12.06 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2010.12.06 12/2005

DESIGN
1

MD - BOPI 5/2006
2

3

14

DM/067246 2005.12.06

15

DM/067247 2005.12.06

16

DM/067248 2005.12.06

17

DM/067249 2005.12.06

18

DM/067250 2005.12.06

19

DM/067251 2005.12.06

20

DM/067253 2005.12.05

21

DM/067254 2005.12.05

22

DM/067273 2005.06.01
2005.01.27,
40500417.6,
DE;
2005.03.11,
405 01
448.1, DE;
2005.03.16,
405 01
462.7, DE

4

SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH
LTD.), CH
HANSA
METALLWERKE
AG, DE

5

6

7

8

9

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

2

2010.12.06 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2010.12.06 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

2

2010.12.06 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

3

2010.12.06 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

2

2010.12.06 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

7

2010.12.06 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2010.12.05 12/2005

Brăţări pentru ceasuri /
Watch bands /
Bracelets de montres

10-07

8

2010.12.05 12/2005

Robinet pentu chiuve- 23-01,
tă, bec de scurgere
02
pentru cada de baie,
element de suport
pentru duş şi bec de
scurgere pentru cadă
de baie, uşă din sticlă,
distribuitor pentru
săpun lichid, savonieră, suport pentru
prosoape / Washbasin
mixer, bathtub spout
with control unit,
control unit for shower
heads or bathtub
spouts, shower head
or bathtub spout, glass
holder, liquid soap
dispenser, soap
holder, towel holders /
Mitigeur pour lavabo,
bec d'écoulement de
baignoire avec unité
de contrôle, unité de
contrôle pour pomme
de douche ou bec
d'écoulement de
baignoire, pomme de
douche ou bec
d'écoulement de
baignoire, porte-verre,
distributeur de savon
liquide, porte-savon,
porte-serviettes

9

2010.06.01 12/2005
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1

23

2

3

DM/067279 2005.06.01
2005.02.25,
405 01
181.4, DE

24

DM/067280 2005.06.01
2005.01.25,
405 00
343.9, DE;
2005.02.22,
405 01
026.5, DE

25

132

DM/067303 2005.12.22

DESIGN
4

HANSA
METALLWERKE
AG, DE

HANSA
METALLWERKE
AG, DE

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

5

6

23-01
Robinet de perete
pentru chiuvetă, robinet
termostatic de perete
pentru chiuvetă, robinet
pentru chiuvetă, robinet
cu o singură comandă
pentru chiuvetă, robinet
termostatic de perete
pentru chiuvetă / Wallmounted single-control
mixer for single-hole
washbasins, wallmounted thermostatic
mixers for washbasins,
single-control mixer for
single-hole washbasins,
wall-mounted singlecontrol mixer for singlehole washbasins, wallmounted thermostatic
mixer for washbasins /
Mitigeur
monocommande mural
pour lavabo monotrou,
mitigeurs
thermostatiques
muraux pour lavabos,
mitigeur
monocommande pour
lavabo monotrou,
mitigeur
monocommande mural
pour lavabo monotrou,
mitigeur thermostatique
mural pour lavabo
Robinet pentru chiuve- 23-01
tă, robinet de perete
pentru cada din baie,
robinet de perete
pentru duş, leviere de
comandă pentru robinete, bec de scurgere
pentru cada de baie /
Single-control mixer
for single-hole washbasins, wall-mounted
single-control mixer for
bathtubs, wallmounted
single-control mixer for
showers, control
levers for faucets,
bathtub faucet spout /
Mitigeur monocommande pour
lavabo monotrou,
mitigeur monocommande mural de
baignoire, mitigeur
monocommande
mural de douche,
leviers de commande
pour robinets, bec
d'écoulement de
baignoire
Ceas de mână /
10-02
Wristwatch / Montrebracelet

7

8

9

6

2010.06.01 12/2005

6

2010.06.01 12/2005

1

2010.12.22 12/2005

DESIGN
1

MD - BOPI 5/2006
2

3

26

DM/067304 2005.12.22

27

DM/067305 2005.12.22

28

DM/067306 2005.12.22

29

DM/067307 2005.12.22

30

DM/067308 2005.12.22

31

DM/067309 2005.12.22

32

DM/067310 2005.12.22

4

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

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

5

6

7

8

9

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

2

2010.12.22 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2010.12.22 12/2005

Cutie pentru ceas cu
brăţară / Wristwatch
case with band / Boîte
de montre avec
bracelet
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-07

1

2010.12.22 12/2005

10-02

1

2010.12.22 12/2005

Brăţări pentru ceasuri
10-07
de mână / Watch bands
/ Bracelets de montres

2

2010.12.22 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

4

2010.12.22 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

2

2010.12.22 12/2005
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DESIGN

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular, cod ST. 3
OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

02-04 DM/067206 2005.07.27
2005.05.03,
0003380740001/0008,
EM
07-05 DM/067196 2005.07.29
2005.01.31,
29/222.439,
US;
2005.01.31,
29/222.440,
US;
2005.01.31,
29/222.441,
US
09-02 DM/066981 2005.07.29
2005.02.11,
000295191,
EM

10-02 DM/067231 2005.12.06

10-02 DM/067232 2005.12.06

10-02 DM/067233 2005.12.06

10-02 DM/067234 2005.12.06
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4

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

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

7

8

5

6

GALEMA HAIJE
HENDRIK, NL

Tălpi pentru încălţăminte,
ciorapi trei sferturi / Soles
for footwear, socks /
Semelles de chaussures,
chaussettes

9

2010.07.27 12/2005

RUBBERMAID
COMMERCIAL
PRODUCTS LLC,
FR

Garnituri universale
pentru curăţat, mătură /
Universal joints for
cleaning equipment,
mop frame / Joints
universels pour matériel
de nettoyage, structure
de balai

3

2010.07.29 12/2005

TH. FRIES AG, CH Recipienţi şi anume
bidoane şi elementele
lor, conţinutul unor
butoaie / Containers,
namely canisters and
parts thereof, containers,
namely barrels, casks
and drums / Récipients,
à savoir bidons et leurs
éléments, récipients, à
savoir barils, tonneaux et
fûts
SWATCH AG
Ceasuri de mână /
(SWATCH S.A.)
Wristwatches / Montres(SWATCH LTD.),
bracelets
CH
SWATCH AG
Ceas de mână /
(SWATCH S.A.)
Wristwatch / Montre(SWATCH LTD.),
bracelet
CH
SWATCH AG
Ceas de mână /
(SWATCH S.A.)
Wristwatch / Montre(SWATCH LTD.),
bracelet
CH
SWATCH AG
Ceasuri de mână /
(SWATCH S.A.)
Wristwatches /
(SWATCH LTD.),
Montres-bracelets
CH

18

2010.07.29 12/2005

5

2010.12.06 12/2005

1

2010.12.06 12/2005

1

2010.12.06 12/2005

3

2010.12.06 12/2005

DESIGN
1

MD - BOPI 5/2006
2

3

10-02 DM/067243 2005.12.06

10-02 DM/067244 2005.12.06

10-02 DM/067245 2005.12.06

10-02 DM/067246 2005.12.06

10-02 DM/067247 2005.12.06

10-02 DM/067248 2005.12.06

10-02 DM/067249 2005.12.06

10-02 DM/067250 2005.12.06

10-02 DM/067251 2005.12.06

10-02 DM/067253 2005.12.05

10-02 DM/067303 2005.12.22

10-02 DM/067304 2005.12.22

10-02 DM/067305 2005.12.22

10-02 DM/067307 2005.12.22

10-02 DM/067309 2005.12.22

10-02 DM/067310 2005.12.22

4

5

6

7

8

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

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

7

2010.12.06 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2010.12.06 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2010.12.06 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

2

2010.12.06 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2010.12.06 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

2

2010.12.06 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

3

2010.12.06 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

2

2010.12.06 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

7

2010.12.06 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2010.12.05 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2010.12.22 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

2

2010.12.22 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2010.12.22 12/2005

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2010.12.22 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

4

2010.12.22 12/2005

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

2

2010.12.22 12/2005
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2

DESIGN
3

4

5

6

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

Brăţări pentru ceasuri /
Watch bands / Bracelets
de montres

8

2010.12.05 12/2005

Cutie pentru ceas cu
brăţară / Wristwatch
case with band / Boîte
de montre avec bracelet
10-07 DM/067308 2005.12.22 SWATCH AG
Brăţări pentru ceasuri
(SWATCH S.A.)
de mână / Watch bands
(SWATCH LTD.), CH / Bracelets de montres
12-16 DM/067151 2005.07.15 VOLKSWAGEN
Elemente componente
AKTIENGESELLS- pentru autovehicule în
CHAFT, DE
special:părţi de panou în
complet, părţi de
caroserie, bara de
protecţie din faţă, capota
motorului, bara de
protecţie din spate, uşi
pentru lădiţă, aripi din
faţă, calandru, oglinzi
retrovizoare, uşi din
spate, uşi din faţă /
Vehicle parts, namely:
trim panel parts, body
parts, front bumper cover,
engine hood, rear
bumper cover, trunk lids,
front fenders, radiator
grille, outer rear view
mirrors, rear doors, front
doors / Elements
constitutifs de véhicules,
notamment: parties de
panneaux de garniture,
parties de carrosserie,
pare-chocs avant, capot
de moteur, pare-choc
arriére, portes de coffre,
ailes avant, calandre,
rétroviseurs extérieurs,
portes arriére, portes
avant
Robinet de perete
23-01 DM/067279 2005.06.01 HANSA
pentru chiuvetă, robinet
METALLWERKE
termostatic de perete
AG, DE
2005.02.25,
pentru chiuvetă, robinet
405 01 181.4,
pentru chiuvetă, robinet
DE
cu o singură comandă
pentru chiuvetă, robinet
termostatic de perete
pentru chiuvetă / Wallmounted single-control
mixer for single-hole
washbasins, wallmounted thermostatic
mixers for washbasins,
single-control mixer for
single-hole washbasins,
wall-mounted singlecontrol mixer for singlehole washbasins, wallmounted thermostatic
mixer for washbasins /
Mitigeur
monocommande mural
pour lavabo monotrou,

1

2010.12.22 12/2005

2

2010.12.22 12/2005

33

2010.07.15 12/2005

6

2010.06.01 12/2005

10-07 DM/067254 2005.12.05

10-07 DM/067306 2005.12.22
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23-01 DM/067280 2005.06.01
2005.01.25,
405 00 343.9,
DE;
2005.02.22,
405 01 026.5,
DE

23-01 DM/067280 2005.06.01
2005.01.25,
405 00 343.9,
DE;
2005.02.22,
405 01 026.5,
DE

HANSA
METALLWERKE
AG, DE

HANSA
METALLWERKE
AG, DE

mitigeurs
thermostatiques muraux
pour lavabos, mitigeur
monocommande pour
lavabo monotrou,
mitigeur
monocommande mural
pour lavabo monotrou,
mitigeur thermostatique
mural pour lavabo
Robinet pentru
chiuvetă, robinet de
perete pentru cada
din baie, robinet de
perete pentru duş,
leviere de comandă
pentru robinete, bec
de scurgere pentru
cada de baie / Singlecontrol mixer for singlehole washbasins, wallmounted single-control
mixer for bathtubs,
wall-mounted singlecontrol mixer for
showers, control
levers for faucets,
bathtub faucet spout /
Mitigeur
monocommande pour
lavabo monotrou,
mitigeur
monocommande mural
de baignoire, mitigeur
monocommande mural
de douche, leviers de
commande pour
robinets, bec
d'écoulement de
baignoire
Robinet pentru chiuvetă,
robinet de perete pentru
cada din baie, robinet
de perete pentru duş,
leviere de comandă
pentru robinete, bec
de scurgere pentru
cada de baie / Singlecontrol mixer for singlehole washbasins, wallmounted single-control
mixer for bathtubs,
wallmounted singlecontrol mixer for
showers, control levers
for faucets, bathtub
faucet spout / Mitigeur
monocommande pour
lavabo monotrou,
mitigeur
monocommande
mural de baignoire,
mitigeur
monocommande mural
de douche, leviers de
commande pour
robinets, bec
d'écoulement de
baignoire

6

2010.06.01 12/2005

6

2010.06.01 12/2005
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3

23-01, DM/067273 2005.06.01
02

4

Robinet pentu chiuvetă,
bec de scurgere pentru
cada de baie, element
2005.01.27,
de suport pentru duş şi
40500417.6,
bec de scurgere pentru
DE;
cadă de baie, uşă din
2005.03.11,
sticlă, distribuitor pentru
405 01 448.1,
săpun lichid, savonieră,
DE;
suport pentru prosoape /
2005.03.16,
Washbasin mixer,
405 01 462.7,
bathtub spout with
DE
control unit, control unit
for shower heads or
bathtub spouts, shower
head or bathtub spout,
glass holder, liquid soap
dispenser, soap holder,
towel holders / Mitigeur
pour lavabo, bec
d'écoulement de
baignoire avec unité
de contrôle, unité de
contrôle pour pomme
de douche ou bec
d'écoulement de
baignoire, pomme de
douche ou bec
d'écoulement de
baignoire, porte-verre,
distributeur de savon
liquide, porte-savon,
porte-serviettes
Secţiuni de profile cu
25-02 DM/066964 2005.07.07 RAUMPLUS
GMBH & CO. KG, structură de umplutură
de mortar şi pietriş
DE
2005.01.04,
pentru uşi şi pereţi /
283 197, EM
Profiled sections of infill
frames for sliding doors
and walls / Sections
profilées de structures
de remplissage pour
portes et parois
coulissantes
Faruri din spate,
26-06 DM/066953 2005.07.15 VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLS- elemente pentru
autovehicule / Rear
CHAFT, DE
lights for vehicles,
headlamps for vehicles /
Feux arriére de
véhicules, phares de
véhicules
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METALLWERKE
AG, DE

5

6

7

8

9

2010.06.01 12/2005

2

2010.07.07 12/2005

10

2010.07.15 12/2005
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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
2
3

DM/035117
DM/035352
DM/035451

3
1
7

2011.01.03(2R)
2011.01.31(2R)
2011.02.06(2R)

12/1997
12/1997
12/1997

12/2005
12/2005
12/2005

4
5
6
7

DM/035487
DM/035886
DM/035887
DM/037398

2(1,3)
1
1
4

2011.02.09(2R)
2011.03.21(2R)
2011.03.21(2R)
2011.01.03(2R)

12/1997
12/1997
12/1997
12/1997

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

8

DM/037400

13

2011.03.26(2R)

12/1997

12/2005

9

DM/054642

1

2011.01.17(1R)

8/2001

12/2005

10

DM/054744

2

2011.01.29(1R)

9/2001

12/2005

11

DM/054745

1

2011.01.30(1R)

9/2001

12/2005

12

DM/054791

1

2011.01.29(1R)

9/2001

12/2005

13

DM/054863

1

2011.02.08(1R)

9/2001

12/2005

14

DM/055055

3

2011.01.19(1R)

10/2001

12/2005

15
16

DM/055074
DM/055094

2
1

2011.02.05(1R)
2011.02.14(1R)

10/2001
10/2001

12/2005
12/2005

17

DM/055095

2

2011.02.14(1R)

10/2001

12/2005

18

DM/055125

5

2011.02.19(1R)

10/2001

12/2005

19

DM/055126

5

2011.02.19(1R)

10/2001

12/2005

20

DM/055197

1

2011.02.26(1R)

10/2001

12/2005

21

DM/055200

2

2011.02.27(1R)

10/2001

12/2005

22

DM/055201

2

2011.02.27(1R)

10/2001

12/2005

CARTIER INTERNATIONAL B.V., NL
SOCIETE BIC S.A., FR
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
CHAUMET INTERNATIONAL S.A., FR
DEUTSCHE BAHN AG, DE
DEUTSCHE BAHN AG, DE
AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION
AG, CH
VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, DE
DAGLCHT B.V., NL
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
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1

2

3

4

5

6

7

23

DM/055203

1

2011.02.27(1R)

10/2001

12/2005

24

DM/055227

4

2011.03.09(1R)

10/2001

12/2005

25
26

DM/055271
DM/055399

5
4

2011.03.13(1R)
2011.02.27(1R)

10/2001
11/2001

12/2005
12/2005

27

DM/055436

4(2,4,5,6)

2011.03.12(1R)

11/2001

12/2005

28

DM/055439

2(1,2)

2011.03.14(1R)

11/2001

12/2005

29

DM/055454

2

2011.03.21(1R)

11/2001

12/2005

30

DM/055497

1

2011.03.20(1R)

11/2001

12/2005

31

DM/055499

2

2011.03.20(1R)

11/2001

12/2005

32

DM/055500

1

2011.03.20(1R)

11/2001

12/2005

33

DM/055501

2

2011.03.20(1R)

11/2001

12/2005

34

DM/055505

1

2011.03.20(1R)

11/2001

12/2005

35

DM/055506

4

2011.03.20(1R)

11/2001

12/2005

36

DM/055508

2

2011.03.20(1R)

11/2001

12/2005

37

DM/055559

25

2011.02.27(1R)

11/2001

12/2005

38

DM/055697

1

2011.03.20(1R)

11/2001

12/2005

39
40

DM/056203
DM/056204

SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
MONTRES BREGUET S.A., CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
WESTFÄLISCHE TEXTIL GESELLSCHAFT KLINGENTHAL
& CO. MBH, DE
NATURANA DÖLKER GMBH &
CO. KG, DE
THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES SA)
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES LTD.),
CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
ANTON RIEMERSCHMID
WEINBRENNEREI UND
LIKÖRFABRIK GMBH & CO. KG,
DE
TISSOT S.A., CH
COMPAGNIE DES MONTRES
LONGINES, FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH CO.,
FRANCILLON LTD.), CH

3
1

2011.03.20(1R)
2011.03.21(1R)

2/2002
2/2002

12/2005
12/2005
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VII
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială

Î

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

I

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

OPI

Nr.
depozit

Nr.
certificatului

Nr.
BOPI

1

Marcă

005189

4719

1/1997
7/1997

(730)
Millar Road, New
Providence, Bahamas

(730)
Aeulestrasse 5, FL-9490,
Vaduz, Liechtenstein

2

Marcă

005159

4692

1/1997
6/1997

(730)
Tovariscestvo
s ogranicennoi
otvetstvennostiu
Naucno-proizvodstvennoe
predprijatie "BIONOKS", RU

(730)
Obscestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu
Naucno-proizvodstvennoe
predprijatie "BIONOKS", RU

3

Marcă

005213

4816

2/1997
8/1997
4/2006

(730)
COMPANHIA BRASILEIRA
DE BEBIDAS, BR
Avenida Antarctica,
No 1891, parte, Fazenda
Santa Ursula, Jaquariuna,
State of Sao Paulo, Brazilia

(730)
COMPANHIA DE BEBIDAS
DAS AMÉRICAS-AMBEV, BR
Rua Dr. Renato Paes de Barros,
no. 1017 3A cj 31/32 – Itaim Bibi
- - São Paulo, Brazilia

4

Marcă

015457

12972

7/2005
12/2005
2/2006

(730)
CHÂTEAU VARTELY
S.R.L., societate
comercială, MD

(730)
CHÂTEAU VARTELY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

5

Marcă

005477

5124

4/1997
11/1997

(730)
SOCIETATEA PE ACŢIUNI
"FAPROCHIM", MD

Marcă

005474

5123

4/1997
11/1997

(730)
Fabrica de Produse Chimice
de Uz Casnic „AGURDINO com”
S.A., MD

Marcă

005003

3823

3/1996
8/1996

(730)
Str. Păcii, 3,
278830, Cahul,
Republica Moldova

(730)
str. Păcii, 3,
MD-3901, or. Cahul,
Republica Moldova

6

Date iniţiale

Date modificate

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

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr.
titlului de
protecţie

Nr. BOPI

Date despre cedent

Date
despre cesionar

Nr. şi data
înregistrării
contractului

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Marcă

012942
2003.05.16

9961

8/2003
12/2003

(730)
VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam
nr. 80, MD-2012,
Chişinău,
Republica Moldova
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(730)
ZAPOROJSKOIE
Otkrâtoe Akţionernoe
Obscestvo, RU
Ul. Lenina nr. 21,
353551,
st. Zaporojskaia,
Temriukskii r-n,
Krasnodarskii krai,
Federaţia Rusă

854
2005.12.20
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1

2

3

4

5

6

7

8

2

Marcă

004522
1994.12.29

3400

3/1996

(730)
PENTA HOTEL
MANAGEMENT
GMBH, DE
EINEMSTRASSE 24,
1000 BERLIN 30,
GERMANIA

(730)
PENTA HOTEL
HOLDINGS LIMITED, a
BVI company, c/o
Citco B.V.I. Limited, VG
Citco Building,
Wickhams Cay,
P.O. Box 662,
Road Town, Tortola,
Insulele Virgine Britanice

919
2006.04.12

3

Mărci

006279
1997.03.06

5525

11/1997
4/1998

(730)
BRISTOL-MYERS
SQUIBB COMPANY, US
345 Park Avenue, New
York, New York 10154,
Statele Unite ale Americii

(730)
TAIHO
PHARMACEUTICAL
CO., LTD., a corporation
established under the
laws of Japan, JP
1-27 Kandanishiki-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo,
101-8444, Japonia

920
2006.04.12

007778
1998.05.08

6539

2/1999
8/1999

(730)
BRISTOL-MYERS
SQUIBB COMPANY, US

008394
1999.01.29

7011

9/1999
3/2000

345 Park Avenue, New
York, NY 10154,
Statele Unite ale
Americii

(730)
TAIHO
PHARMACEUTICAL
CO., LTD., a
corporation
established under the
laws of Japan, JP
1-27 Kandanishikicho, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-8444,
Japonia

008220
1998.10.21

6888

7/1999
1/2000

008221
1998.10.21

6889

7/1999
1/2000

(730)
LIMITED LIABILITY
PARTNERSHIP
"POLYSAN", RU
ul. Krasnoputilovscaia,
d. 14, cv. 62,
St.-Petersburg, 198152,
Federaţia Rusă

(730)
OOO "Palisandr", RU
ul. Ordinarnaia, d. 5,
pom. 4N, lit. A,
197136,
Sankt-Petersburg,
Federaţia Rusă

Desen/
f 2005 0084
Model
2005.06.21
industrial

843

1/2006

(73)
DANIEL-COM S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 19,
bloc. 4, ap. 125,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova

(73)
922
SLAVENA LUX S.R.L., MD 2006.04.26
Str. Valea Bîcului 1/1,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

4

5

Mărci

921
2006.04.27
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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.

1

OPI

Nr. şi data
depozitului

Marcă 013373
2003.08.01

Nr.
titlului de
protecţie

Nr. BOPI

11308

6/2004 (730)
11/2004 OOO "NOVATOR", RU
RU 620062,
str. Pervomaiscaia
70-50,
or. Ekaterinburg,
Federaţia Rusă

Licenţiator

Licenţiat

Nr. şi data
înregistrării
contractului

Informaţii
privind
contractul
de licenţă

915
2006.04.10

1. Licenţă
exclusivă
2. Termenul de
acţiune a
contractului de la
28.09.2005
până la
28.09.2015
3. Teritoriul de
acţiune –
Republica
Moldova

(730)
VINEXVICTORIA
S.R.L., fabrică
de vinuri, MD
MD-6522,
Geamăna,
r-nul Anenii
Noi, Republica
Moldova

FC2A 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 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 2003 0032

2003.01.30

2006.03.13

11/2004

abandonată

2

MD

a 2003 0254

2003.10.28

2006.03.29

9/2005

art. 7

3

MD

a 2004 0002

2003.12.24

2006.03.09

9/2005

abandonată

4

MD

a 2003 0273

2003.11.19

2006.03.31

9/2005

art. 7

5

MD

a 2005 0029

2005.02.04

2006.03.20

-

abandonată

MM9A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei de
menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul de restabilire),
conform art. 30 din Legea nr. 461/1995
(situaţia la 2006.05.31)
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului,
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,
data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

1
2
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(73)
Titularul, cod ST. 3 OMPI

(11)
Nr. brevet

2

AGRO-CHEMIE NOVENYVEDOSZER
ERTEKESITO ES FORGALMAZO, HU
ANTOHI Nicolae, MD; ISAC Florin, RO;
STAN Vitalie, MD; TINICA Grigore, MD

3

(21)
Nr. depozit
4

(22)
Data depozit
5

Data încetării
valabilităţii
6

500

94-0335

1994.08.25

2005.08.25

1428

99-0244

1999.10.08

2005.10.08
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1

2

3

ANTOHI Nicolae, MD; ISAC Florin, RO;
STAN Vitalie, MD; TINICA Grigore, MD
ANTOHI Nicolae, MD; STAN Vitalie, MD;
ANTOHI Andrei, MD
ANTOHI Nicolae, MD; STAN Vitalie, MD;
ANTOHI Andrei, MD
ANTOHI Nicolae, MD; STAN Vitalie, MD;
BANACU Ana Luminiţa, RO;
PARASCA Sorin Viorel, RO
BANQUE DE FRANCE, FR
CELAC Valentin, MD
CHINOIN GYOGYSZER -ES VEGYESZETI
TERMEKEK GYARA RT, HU
E.F.P. FLOOR PRODUCTS FUBBODEN GMBH,
AT
EREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petr, BY
EREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petr, BY
GROZA Irina, MD
HOMA Andrei, MD; ALENIŢCHI Dmitri, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU
PROTECŢIA PLANTELOR, MD; BIOINTEGRA
INC., CA
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI
CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU
TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI
CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU
TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI
CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU
TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI
CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU
TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI
CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU
TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA, MD
INSTITUTUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI
IMPLEMENTARE, MD
LANGA Gheorghe, RO; PALADI Gheorghe, MD
LUPAN Ion, MD
NICA Ghenadie, MD
ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS
SERVICES LIMITED, GB
PARKE, DAVIS & COMPANY, US
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
TARAN Nicolae, MD; DIACOV Ion, MD;
COREIŞA Margareta, MD
VEREGA Grigore, MD; MOGÂLDEA Alexandru, MD;
HANGANU Alexandru, MD; BUTNARU Oleg, MD;
SARATEAN Natalia, MD
ZAGORODNIUC Victor, MD
ZAGORODNIUC Victor, MD

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

3

4

5

6

1429

99-0245

1999.10.08

2005.10.08

2028

a 2001 0352

2001.10.11

2005.10.11

2254

a 2001 0351

2001.10.11

2005.10.11

2029

a 2001 0353

2001.10.11

2005.10.11

2402
2393
282

a 2002 0204
a 2002 0210
94-0329

2002.08.08
2002.08.23
1994.08.25

2005.08.08
2005.08.23
2005.08.25

2266

a 2002 0206

2000.08.03

2005.08.03

1855
1899
1901
2395
2113

a 2000 0184
a 2000 0189
a 2000 0172
a 2003 0251
a 2001 0266

2000.10.12
2000.10.19
2000.10.16
2003.10.23
2001.08.15

2005.10.12
2005.10.19
2005.10.16
2005.10.23
2005.08.15

102

94-0283

1994.09.08

2005.09.08

103

94-0284

1994.09.08

2005.09.08

1334

98-0216

1998.09.08

2005.09.08

1264

98-0217

1998.09.08

2005.09.08

2185

a 2002 0229

2002.09.11

2005.09.11

1866

a 2000 0154

2000.09.28

2005.09.28

2399

98-0178

1998.08.10

2005.08.10

2352
1873
1766
1845

a 2003 0201
a 2001 0251
99-0260
97-0141

2003.08.07
2001.08.01
1999.10.13
1995.10.04

2005.08.07
2005.08.01
2005.10.13
2005.10.04

1560
1583
1066

96-0172
96-0324
97-0209

1994.10.26
1993.09.29
1997.07.22

2005.10.26
2005.09.29
2005.07.22

2376

a 2003 0204

2003.08.11

2005.08.11

1784
1828

a 2000 0150
a 2000 0152

2000.09.20
2000.09.20

2005.09.20
2005.09.20
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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

2321

CABAC Vasile, MD; ABABII Ion, MD; MANIC Victor, MD

2006.05.04

2

2457

BAS-CLASIC S.R.L., Firmă, MD

2006.05.04

3

2483

KULIBACINÎI Iurii, MD

2006.05.04

MK9K 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,
conform pct. 70 din Regulamentul Provizoriu cu privire la
protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova din
26.07.1993 (situaţia la 2006.05.31)
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.

1
2

(73)
Titularul, cod ST. 3 OMPI

CHILIOGLO Valeriu, MD
CIUBOTARU Ion, MD

(11)
Nr. certificat

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data încetării
valabilităţii

96
89

u 2003 0027
u 2003 0028

2003.10.09
2003.10.10

2005.10.09
2005.10.10

Lista cererilor de înregistrare a mărcii radiate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, data radierii
cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

(210)
Nr. depozit

(220)
Data depozit

Data radierii

Nr. BOPI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

014978
015437
015438
015446
015459
015460
015463
015464
015535
015536
015537
015538

2004.04.20
2004.09.16
2004.09.16
2004.09.15
2004.09.14
2004.09.14
2004.09.23
2004.09.23
2004.10.07
2004.10.07
2004.10.07
2004.10.07

2006.05.02
2006.05.02
2006.05.02
2006.05.02
2006.05.02
2006.05.02
2006.05.02
2006.05.02
2006.05.02
2006.05.02
2006.05.02
2006.05.02

7/2005
7/2005
7/2005
7/2005
7/2005
7/2005
7/2005
7/2005
7/2005
7/2005
7/2005
7/2005
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate
a expirat (inclusiv termenul de graţie), conform
art. 21 din Legea nr. 991/1996 (situaţia la 2006.05.01)
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. certificat

1

FIRMA "FULGER" S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 21, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU S.A., MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
BUCĂTARU Petru, MD
Str. Grenoble nr. 130, bloc 1, ap. 19, MD-2019,
Chişinău, Republica Moldova

30

2

3

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(18)
Data expirării
termenului de
valabilitate

0035

1995.10.17

2005.10.17

320

f 2000 0088

2000.10.25

2005.10.25

339

f 2001 0012

2000.10.11

2005.10.11
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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 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 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 aprilie 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

Paşcovscaia
Irina, MD

1

015356 Paşcovscaia Marcă verbală
2004.07.01 Irina, MD
ESTETIC

2006.01.31
Împotriva
Deciziei de
respingere
a cererii de
înregistrare a
mărcii verbale
ESTETIC

2006.04.20

1. Se acceptă
revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia din
2005.10.19 privind
respingerea cererii de
înregistrare a mărcii
verbale ESTETIC.
3. Se transmite dosarul în
Departamentul Mărci,
Modele şi Desene Industriale pentru efectuarea
procedurilor ulterioare.

2

015329
Galupa
2004.08.24 Dumitru, MD

Marcă
verbală
AQUAPHOR

OOO
2005.09.20
2006.04.20
Împotriva
„AQUAPHOR”,
înregistrării
RU
mărcii verbale
AQUAPHOR

1. Se respinge
revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare
Decizia din 2006.03.22
privind înregistrarea mărcii
verbale AQUAPHOR.
3. Se transmite dosarul în
Departamentul Mărci,
Modele şi Desene
Industriale pentru
efectuarea procedurilor
ulterioare.

3

013803
SC „COCA2003.10.31
COLA
ROMANIA”
S.R.L., RO

Marcă
combinată

2005.09.19
Împotriva
disclamării
elementului
verbal DORNA
din componenţa
mărcii
combinate

SC „COCACOLA
ROMANIA”
S.R.L., RO

2006.04.20

1. Se respinge
revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare
Decizia din 2006.03.23
privind înregistrarea
mărcii combinate.
3. Se transmite dosarul în
Departamentul Mărci,
Modele şi Desene
Industriale pentru
efectuarea procedurilor
ulterioare.

4

013804
SC „COCA2003.10.31
COLA
ROMANIA”
S.R.L., RO

Marcă
combinată

2005.09.19
SC „COCAÎmpotriva
COLA
disclamării
ROMANIA”
elementelor
S.R.L., RO
verbale
DORNA şi
POIANA NEGRI
din componenţa
mărcii
combinate

2006.04.20

1. Se respinge
revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare
Decizia din 2006.03.23
privind înregistrarea
mărcii combinate.
3. Se transmite dosarul în
Departamentul Mărci,
Modele şi Desene
Industriale pentru
efectuarea procedurilor
ulterioare.
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1

2

3

4

5

015794
Staruş
Marcă verbală
2004.11.04 Serghei, MD STARCOM

6

015040
2004.05.31

150

Potpuriu
S.R.L.,
MD

Marcă verbală
CĂRUŢA

5

6

STARCOM
2005.08.30
MEDIAVEST
Împotriva
înregistrării
GROUP, INC.
mărcii verbale
Corporaţia
STARCOM
statului
Delaware, US

2006.03.10
Împotriva
Deciziei de
radiere a cererii
de înregistrare
a mărcii verbale
CĂRUŢA

Potpuriu
S.R.L., MD

7

8

2006.04.20

1. Se respinge
revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare
Decizia din 2006.03.22
privind înregistrarea
mărcii verbale
STARCOM.
3. Se transmite dosarul în
Departamentul Mărci,
Modele şi Desene
Industriale pentru
efectuarea procedurilor
ulterioare.

2006.04.20

1. Se restabileşte
procedura de examinare a
cererii de înregistrare a
mărcii verbale CĂRUŢA
nr. depozit 015040 din
2004.05.31.
2. Se transmite dosarul
în Departamentul Mărci,
Modele şi Desene
Industriale pentru
perfectarea raportului de
examinare, care va fi
prezentat Comisiei
de Apel în termen
de o lună.
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X
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.

T

he 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 в себя 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 data de 14 martie 2006 Republica Democrată Popu-

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Republica Hondu-

lară Laos a depus instrumentele de aderare la Tra-

ras cu începere de la 20 iunie 2006.

tatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT, 1970).
Tratatul va fi în vigoare cu privire la Republica Democrată Populară Laos cu începere de la 14 iunie 2006.
*

*

*

La data de 20 martie 2006 Republica Honduras a de-

*

*

*

La data de 15 martie 2006 Nicaragua a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul de la Lisabona
privind protecţia indicaţiilor locului de origine a
produselor şi înregistrarea lor internaţională (1958).

pus instrumentele de aderare la Tratatul de cooperare

Aranjamentul va fi în vigoare cu privire la Nicaragua

în domeniul brevetelor (PCT, 1970).

cu începere de la data de 15 iunie 2006.

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Republica Honduras cu începere de la 20 iunie 2006.
*

*

*

La data de 20 martie 2006 Republica Honduras a

*

*

*

La data de 4 aprilie 2006 Croaţia a depus instrumentele de aderare la Tratatul privind dreptul mărcilor
(TLT, 1994).

depus instrumentele de aderare la Tratatul de la

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Croaţia cu începere

Budapesta privind recunoaşterea internaţională a

de la data de 4 iulie 2006.

depozitului microorganismelor în scopul asigurării
protecţiei prin brevete (1977).
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Convenţii, aranjamente şi tratate internaţionale
în domeniul proprietăţii intelectuale
la care Republica Moldova este parte
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

Denumirea convenţiei, aranjamentului, tratatului

Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(Stockholm,1967)
Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale (1883)
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (1891)
Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) (Washington,1970)
Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului
microorganismelor în scopul asigurării protecţiei prin brevete (1977)
Tratatul de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic (1981)
Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi
modelelor industriale (1925)
Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT) (Geneva,1994)
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internaţională a mărcilor (1989)
Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (1957)
Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificării internaţionale a
elementelor figurative ale mărcilor (1973)
Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaţionale a
desenelor şi modelelor industriale (1968)
Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a brevetelor de
invenţie (1971)
Convenţia internaţională privind protecţia realizărilor în selecţie (Geneva,1961)
Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile false sau
înşelătoare de provenienţă a produselor (1891)
Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine a
produselor şi înregistrarea lor internaţională (1958)
Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT) (Geneva, 2000)
Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice (1886),
revizuită la Paris
Convenţia internaţională pentru ocrotirea drepturilor interpreţilor, a producătorilor
de fonograme şi a organizaţiilor de difuziune (Roma, 1961)
Convenţia mondială cu privire la dreptul de autor (Geneva, 1952)
Convenţia cu privire la protecţia intereselor producătorilor de fonograme
împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor (Geneva, 1971)
Acordul OMPI privind dreptul de autor (Geneva, 1996)
Acordul OMPI cu privire la interpretări şi fonograme (Geneva, 1996)
Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală
(TRIPS) (Marrakesh, 1995)
Acordul CSI privind colaborarea în domeniul protecţiei dreptului de autor şi a
drepturilor conexe (Moscova, 1993)
Convenţia eurasiatică privind brevetele (Moscova, 1994)
Acordul privind măsurile pentru protecţia proprietăţii industriale şi crearea
Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei proprietăţii industriale
(Moscova, 1993)
Acordul de colaborare pentru combaterea încălcărilor drepturilor în domeniul
proprietăţii intelectuale (Moscova, 1998)
Acordul privind asigurarea reciprocă a integrităţii secretelor interstatale în
domeniul protecţiei juridice a invenţiilor (Moscova, 1999)
Acordul privind măsurile de prevenire şi combatere a utilizării mărcilor şi
indicaţiilor geografice false (Moscova, 1999)

Data intrării în vigoare
(pentru Republica Moldova)

25.12.1991
25.12.1991
25.12.1991
25.12.1991
25.12.1991
25.12.1991
14.03.1994
01.08.1996
01.12.1997
01.12.1997
01.12.1997
01.12.1997
01.09.1998
28.10.1998
05.04.2001
05.04.2001
28.04.2004
02.11.1995
05.12.1995
02.03.1993
17.07.2000
28.01.1998
28.01.1998
07.06.2001
25.11.1998
16.02.1996
12.03.1993

20.11.2001
03.01.2002
03.01.2002
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