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Cronica AGEPI
Bilanţul semestrial al activităţii AGEPI

Instabilitatea economică pe plan mondial are un impact 
negativ şi asupra înregistrării/brevetării obiectelor de pro-
prietate intelectuală. Numărul de cereri depuse la AGEPI în 
prima jumătate a anului 2009 a scăzut cu 23% comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului trecut.

În primul semestru 2009 la AGEPI au fost depuse 2423 de 
cereri de înregistrare a mărcilor, cu o scădere de 25% în raport 
cu perioada respectivă a anului 2008. Din totalitatea cererilor 
depuse, 786 au parvenit pe cale naţională şi 1637 – pe cale 
internaţională, conform Aranjamentului şi Protocolului de la 
Madrid. În funcţie de provenienţa solicitanţilor, cererile depuse 
se divizează astfel: 506 – de la solicitanţi  naţionali; 1917 – de 
la solicitanţi străini. În perioada de bilanţ au fost eliberate 731 
de certi cate de înregistrare a mărcilor, cu 220 de certi cate 
mai puţine decât în primul semestru al anului 2008.

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2009 au fost depuse 
168 de cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor indus-
triale, inclusiv 118 prin procedura Aranjamentului de la Haga. 
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, numărul 
de cereri depuse s-a diminuat cu 42, iar numărul de cereri 
depuse prin Aranjamentul de la Haga – cu 39 de cereri. La 
certi catele eliberate s-a înregistrat o scădere de 4,9%. 

Perioada de bilanţ se caracterizează prin depunerea la 
AGEPI a 68 de cereri de brevet de invenţie, cu 107 cereri 
(61,1%) mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului prece-
dent. Această scădere este determinată în mare parte de 
faptul că la  nele anului 2008, odată cu intrarea în vigoare 
a noii legislaţii, au început să  e depuse cereri de brevet de 
invenţie de scurtă durată. Astfel, în semestrul I al anului 2009 
au fost depuse 89 de cereri de înregistrare a brevetelor de 
scurtă durată. Principalele avantaje ale protecţiei prin acest 
brevet constau în examinarea simpli cată şi rapidă, cerinţe 
mai mici faţă de activitatea inventivă (comparativ cu brevetele 
tradiţionale), cheltuieli mai reduse pentru obţinerea protecţiei. 
Dacă e să ne referim la numărul cumulat al acestor două 
tipuri de cereri (157), scăderea acestuia faţă de perioada 
respectivă din anul 2008 este de doar 10%.

În perioada de bilanţ AGEPI a eliberat 134 de brevete 
de invenţie, cu 44 de brevete (48,9%) mai multe decât în 
anul 2008, dintre care titularilor naţionali le-au fost eliberate 
129 de brevete, iar celor străini – 5 brevete. Au fost depuse 
8 cereri de brevete pentru soiuri de plante, comparativ cu 32 
de cereri – în aceeaşi perioadă a anului 2008, şi eliberate 
6 brevete. De asemenea, au fost examinate şi înregistrate 
157 de obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe, 
 ind eliberate 131242 de marcaje de control, efectuate 18 
controale privind respectarea dreptului de autor şi drepturilor 
conexe, ridicate 155 de opere şi fonograme presupuse a   
contrafăcute. 

În semestrul I au fost înregistrate 73 de contracte de 
transmitere a drepturilor de PI, inclusiv  55 de contracte de 
cesiune, 14 contracte de licenţă şi 4 contracte de franchising. 

În condiţiile de incertitudine economică pe care le 
traversăm,  ecare agent economic ce doreşte să pună ba-
zele unei afaceri noi trebuie să se informeze foarte bine care 
sunt riscurile şi avantajele ce le-ar putea obţine ca rezultat 
al stabilirii preţului real al produsului intelectual, brevetării/
înregistrării sale în scopul protecţiei. Astfel, începând cu 
anul 2009, AGEPI a lansat un nou serviciu – prediagnoza 
proprietăţii intelectuale, care se efectuează gratuit la în-
treprinderi şi instituţii în scopul estimării potenţialului lor 
inovaţional şi gradului de utilizare a acestuia, stabilirii unor 
modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale, 
diminuării riscului de contrafacere a produselor şi reducerii 
costurilor de producţie.

Începând cu 1 iunie curent, la AGEPI se pot depune ce-
reri (documente) în format electronic, cu utilizarea semnăturii 
digitale. Scopul principal al implementării procedurii de depu-
nere a documentelor în format electronic constă în asigurarea 
solicitanţilor şi a mandatarilor autorizaţi cu tehnologii rapide 
şi e ciente, ce permit automatizarea proceselor de creare, 

expediere, primire şi păstrare a documentelor electronice în 
cadrul procedurilor de depunere, examinare şi înregistrare a 
obiectelor de proprietate intelectuală. 

Reatestarea evaluatorilor obiectelor 
de proprietate intelectuală

În perioada 1-3 iulie curent, la AGEPI a avut loc reates-
tarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală con-
form Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor OPI, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 783 din 30.06.2003. 
Astfel, 5 evaluatori, dintre cei 7 care au obţinut în anul 2004 
cali carea de evaluatori ai obiectelor de PI, au fost supuşi 
reatestării. 

Organizarea cursurilor pentru evaluatori, atestarea şi 
reatestarea acestora au drept scop crearea unui important 
element al infrastructurii pieţei de produse intelectuale – insti-
tutul de evaluatori independenţi, fără de care formarea şi ex-
tinderea pieţei inovaţiilor este imposibilă. Pentru cesionarea, 
licenţierea sau gajarea OPI, precum şi pentru includerea în 
capitalurile sociale şi bilanţurile contabile ale societăţilor co-
merciale, este necesară evaluarea lor. 

Pe parcursul anilor 2004-2009 evaluatorii independenţi au 
efectuat evaluarea a 83 de obiecte de proprietate intelectuală, 
majoritatea  ind mărci – 43, brevete de invenţie – 23, alte 
obiecte de PI – 16.

Pe măsura solicitării, AGEPI va continua această activi-
tate. Fiind şi gestionarul Registrului Naţional al Evaluatorilor, 
va informa în permanenţă titularii OPI despre schimbările 
survenite în Registru, va monitoriza activitatea de evaluare 
a OPI.

Forumul regional pentru coordonatorii 
universitari în domeniul proprietăţii intelectuale

În perioada 14-16 iulie 2009, la Bişkek, Kârgâzstan, 
s-a desfăşurat Forumul regional pentru coordonatorii uni-
versitari în domeniul proprietăţii intelectuale, organizat de 
Kyrgyzpatent, sub auspiciile Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale (OMPI).

Forumul a fost deschis de Serghei Zotine, consilier ju-
ridic principal al Secţiei OMPI pentru unele ţări din Europa şi 
Asia, după care a fost prezentat raportul „Rolul PI în instru-
irea universitară şi sistemele internaţionale de înregistrare”, 
punându-se accentul pe informaţia de brevet, stipulările 
Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT), 
speci cul sistemelor de înregistrare Madrid şi Haga.

Conform programului Forumului, au fost prezentate, 
de asemenea, rapoarte ale mai multor experţi din dome-
niul inovaţional. Yumico Hamano, coordonatorul proiectului 
Iniţiativa Universitară OMPI, Secţia de inovare şi transfer 
tehnologic OMPI, a prezentat trei rapoarte: „Universităţile 
şi managementul tehnologiilor: deţinerea PI, creată prin 
intermediul cercetărilor, comercializarea rezultatelor 
cercetărilor”, „Utilizarea informaţiei de brevet în scopul 
gestionării PI”, „Programul OMPI Iniţiativa Universitară”. 
Mark Mawhinney, Director general al companiei inovaţionale 
ISIS, Oxford, Marea Britanie, a vorbit despre activita-
tea companiei ISIS în domeniul transferului tehnologic şi 
despre avantajele unor modalităţi de transfer tehnologic, 
iar Istvan Molnar,  Director general al Centrului inovaţional 
„BIOPOLISZ”, Ungaria, a relatat despre transferul tehnologic 
ca perspectivă industrială şi despre necesitatea colaborării 
cât mai e ciente dintre universităţi şi industrie.

La lucrările Forumului au luat parte reprezentanţi din 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, 
Kârgâzstan, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Tadjikistan, 
Ucraina, Uzbekistan. Republica Moldova a fost reprezentată 
de o delegaţie din care au făcut parte Mihai Vornicescu, vicedi-
rector general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 
(AŞM), dr. Valeriu Dulgheru (Universitatea Tehnică a Moldovei), 
Viorel Grosu, şef Secţie marketing şi servicii, AGEPI, care 
au prezentat rapoarte privind transferul tehnologic în Republica 
Moldova şi  pregătirea cadrelor în domeniul PI de către AGEPI. 
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Informaţie generală
Buletinul O cial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Secţiuni speciale 

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

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

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

propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.  

 

General information
The Of cial Bulletin of Industrial Property contains different information. 

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

Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring 
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova. 
The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin there are 
published of cial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards 

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

with the view of propagating the industrial property objects, other activities.

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

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

рисунков и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на 
охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике 
Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает систематизированные 
ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются официальные документы, 
положения, между народные конвенции, двусторонние соглашения, нормы и стандарты в 

области промышленной собственности и т.д.
Бюллетень на своих страницах  предлагает заинтересованным лицам на выгодных 

условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности, 
другой деятельности.
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectu ală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregis trează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2007), conform normei ST. 3

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AP Organizaţia

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

Be ne lux şi Biroul de 
De se ne şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

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

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania

DJ Djibouti 
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica Dominicană
DZ Algeria
EA O ciul Eurasiatic 
 de Brevete (OEAB)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
EM O ciul de Armonizare 
 pe Piaţa Internă (mărci, 

desene 
şi modele)

EP O ciul European
 de Brevete (OEB)
ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland
 (Malvine)
FR Franţa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia 
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi 

In su lele Sandvici de 
Sud

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia 
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară
 Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KZ Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
ME Muntenegru
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta 
 Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NZ Noua Zeelandă
OA Organizaţia Africană
 de Proprietate 
 Intelectuală (OAPI)
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine

PK Pakistan
PL Polonia
PT Portugalia 
PY Paraguay
QA Qatar
RO România
RS Serbia 
RU Federaţia Rusă
RW Ruanda 
SA Arabia Saudită
SB Insulele Solomon
SC Seychelles
SD Sudan
SE Suedia
SG Singapore
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San-Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST Sao Tomée 

şi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
TC Insulele Turks
 şi Caicos
TD Ciad
TG Togo
TH Thailanda
TJ Tadjikistan
TM Turkmenistan
TN Tunisia 
TR Turcia
TT Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
 (provincie chineză)
TZ Republica Unită
 a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite 
 ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent
 şi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele
 Virgine Britanice
VN Vietnam
WS Samoa
YE Yemen
ZA Africa de Sud
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovetică
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

Protecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind protecţia 
invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008.

În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certi că 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, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. 33 din Lege. 

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

The legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law 
on the protection of Inventions No. 50-XVI of 07.03.2008.

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

The patent application shall be  led with the AGEPI directly or through a representative, by any 
person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents provided in Art. 33 of 
the Law.

In the Section are published data concerning the  led patent applications, granted patents for 
invention, granted short-term patents for invention and patents issued in accordance with the national 
procedure.

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона об 
охране изобретений № 50-XVI от 07.03.2008 г.  

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

Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение 
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в 
ст. 33 Закона.

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патент, о предоставленных патентах на 
изобретение, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретение 
согласно национальной процедуре.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFI CAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION 
CONCERNING THE INVENTIONS

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕН ТИ ФИКА ЦИИ БИБЛИО ГРАФИ ЧЕС КИХ 
ДАН НЫХ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

(11) Numărul brevetului 
 Number of the patent 
 Номер патента

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

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

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

(21)  Numărul depozitului 
 Number of the application 
 Номер заявки

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

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

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

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

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

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

(45)  Data publicării menţiunii privind acordarea brevetului: numărul BOPI, anul 
 Date of publication of the mention of granting the patent: BOPI number, year 
 Дата публикации сведений о предоставлении патента: номер BOPI и год

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

(48)  Data publicării cererii corectate/brevetului corectat 
 Date of publication of the corrected application/patent speci cation

Дата публикации скорректированной заявки/скорректированного патентного документа

(51)  Clasi carea Internaţională de Brevete 
 International Patent Classi cation 
 Международная патентная классификация
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(54)  Titlul invenţiei 
 Title of invention 
 Название изобретения

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

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

(62)  Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat 
 Number and  ling date of an earlier patent application from which the present patent document has been 

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

(67)*  Numărul şi data transformării cererii de brevet de invenţie
 Number and conversion date of a patent application 
 Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение

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

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

(73)  Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of owner(s), code of the country, in accordance with WIPO Stan dard ST. 3 
 Имя патентовладельца (патенто владель цев), код стра ны в соответствии со стандар том SТ. 3 ВОИС

(74)  Numele reprezentantului  
 Name of representative 
 Имя представителя 

(85)  Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT 
 Date of introducing the national proce dure under the PCT 
 Дата перехода к национальной про       це    дуре в соответствии с РСТ

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

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

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentu lui, codul ţării)
 Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document, code of 

the country)
 Охранный документ бывшего СССР (сло весное обозначение вида документа, номер до кумента, код 

страны)

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

 Priority data of the applications regis tered with the pa tent of ce of the former USSR (num ber of the do-
cument, appli cation  ling date, code of the country) 

 Приоритетные данные заявок, зарегис  три ро ванных в патентном ве домстве бывшего СССР (номер  
документа, дата подачи заявки, код страны)
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ  И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

F  MECANICĂ.  ILUMINAT.  ÎNCĂLZIRE.  ARMA MENT. 
EX   PLOZIVE 

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTI FI CA REA TIPU RILOR
DE DOCUME NTE DE BREVET DE INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICA TI ON OF THE KIND
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCOR  DAN CE WITH THE STANDARD ST. 16

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАН НЫХ 
ПА ТЕНТНЫХ ДОКУ МЕНТОВ В СООТ ВЕТ СТ ВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

A – primul nivel de publicare: cerere de brevet de invenţie publicată, neexaminată 
 – 1 st level of publication: published patent appli ca tion, unexamined 
 – пеpвый уpовень публикации: опубликован ная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на патент 

A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modi cări ale datelor bibliogra ce, părţilor din text, 
desenelor sau formulelor chimice cuprinse în pagina de capăt 

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

 – заявка на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями библио графических
данных, частичными изме не ни я ми текстовой части, чертежей или химичес ких формул, включенных в 
титульный лист

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

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

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

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

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

 – втоpой уpовень публикации: опубликован ная, пpошедшая экспеpтизу за яв ка на вы дачу патента  на 
изобpетение (пpименяется в публикациях, если документ с кодом А не был опубли  ко ван)
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B2 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet de invenţie publicată, examinată (se aplică în cazul când 
documentul cu codul A a fost publicat) 

 – 2 nd level of publication: published, examined patent application (A pu   blished) 
 – втоpой уpовень публикации: опубли ко ван   ная, пpошедшая экспеpтизу заявка на вы дачу патента на 

изобpетение (пpи ме няется в публикациях, котоpые сле дуют за публи кациями с кодом А)  

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

 – 3 rd level of publication: patent speci  cation (B1, B2 not published) 
 – тpетий уpовень публикации: описание изо бpетения к патенту (пpименяется в публика циях, если 

документ с кодом В1, В2 не был опубли кован)

C2 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre vetului de invenţie (se aplică pentru pu blicarea care succedă 
documentul cu codurile B1, B2) 

 – 3 rd level of publication: patent speci  cation (B1, B2 published) 
 – тpетий уpовень публикации: описание изо бpе тения к патенту (пpименяется в публи кациях, котоpые 

следуют за публикациями с ко дом В1, В2)

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

 – delivered patent speci cation with corrections or modi cations of the bibliographic data, text parts, drawings or 
chemical formulae included in the title-page 

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

C9 – brevet de invenţie eliberat, retipărit cu corecturi sau modi cări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi desene 
 – delivered patent speci cation, reprinted with corrections or modi cations of any part of a description, claims 

and drawings 
 – выданный патент на изобретение, пере пе чатанный с исправлениями или изменениями какой-либо 

части описания, формулы изо бре тения и чертежей

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă rârii de acordare a brevetului de invenţie pe răs punderea solicitantului, 
fără exami narea de fond (se aplică pentru publicare când docu mentul cu codul A n-a fost publicat) 

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

 – втоpой уpовень публикации: публикация pе шения о предоставлении патента на изобpетение под 
ответственность заявителя, без пpове дения экс пеpтизы по существу (пpименя ется в публи кациях, если 
документ с кодом А не был опуб ли  кован) 

F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă rârii de acordare a brevetului de invenţie pe răs pun de  rea 
solicitantului, fără exami narea de fond (se aplică pentru publicarea care suc cedă docu mentul cu codul A) 

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

 – втоpой уpовень публикации: публика ция pешения о предоставлении патента на изобpетение под 
ответственность заявителя, без пpо ве дения экспеpтизы по существу (пpиме ня ется в публи кациях, 
котоpые следуют за публи  кацией с кодом А) 

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

 – 3 rd level of publication: patent speci   ca tion granted at the applicant’s res ponsibility, without substantive exa-
mi nation (F1, F2 not published) 

 – тpетий уpовень публикации: описание изо бpетения к патенту, выданному под ответ ственность заявителя, 
без пpоведения экс пеp тизы по существу (пpименяется в публи кациях, если до кумент с кодом F1, F2 не 
был опуб ли кован) 

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre vetului de invenţie, eliberat pe  răs pun derea solicitantului, fără exami-
narea de fond (se aplică pentru publi carea care succedă docu men tul cu codurile F1, F2) 

 – 3 rd level of publication: patent speci  cation granted at the applicant’s respon sibility, without substantive 
examination (F1, F2 published) 

– тpетий уpовень публикации: описание изо бpетения к патенту, выданному под ответ ствен ность заявителя, 
без пpове де ния экс пеpтизы по сущест ву (пpиме няется в публи кациях, котоpые следуют за публикацией 
с ко дом F1, F2)
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL

CONFORM NORMEI ST. 17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate 
  Published patent applications 
  Опубликованные заявки на патенты на изобретения

FF4A Brevete de invenţie acordate 
  Granted patents for invention 
  Предоставленные патенты на изобретения     

FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate 
  Granted short-term patents for invention 
  Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (semestrial) 
  Numerical index of granted patents for invention (half-yearly) 
  Нумерационный указатель предоставленных патентов на изобретения       

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial) 
  Subject index of granted patents for invention (half-yearly) 
  Систематический указатель предоставленных патентов на изобретения  

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

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

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

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

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

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

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

NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
  List of revalidated patents for invention

Перечень восстановленных патентов на изобретения
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        BB1A Cereri de brevet / 
Patent applications / 
Заявки на патент 

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile prevăzu-
te de art. 19 din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008. Descrierile cererilor de 

brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi con-
sultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.  

Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la AGEPI, în con-
formitate cu Regulamentul, observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet. 

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

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetele eurasiatice, 
la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete 
(Бюллетень Евразийского патентного ведомства), care include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, 
după caz, şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.  

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

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in accor-
dance with Art. 19 of the Law on the Protection of Inventions No. 50-XVI of 07.03.2008. Descriptions of 

the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI 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. 

According to Article 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the publication of the 
patent application, any third party may, in accordance with the Regulations, present observations concerning the 
patentability of the invention to which the application relates.  

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

Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent Conven-
tion (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 Bulle-
tin is also available to the public in the AGEPI library.  

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

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, преду-
смотренных в ст. 19 Закона об охране изобретений № 50-XVI от 07.03.2008 г. Описания к заявкам 

на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для озна-
комления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 

Согласно статье 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в 
AGEPI, в соответствии с Положением, свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, 
являющегося предметом заявки на патент. 

Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной коо-
перации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в еженедельнике PCT 
GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертеж. 
Еженедельник общедоступен в библиотеке AGEPI.  

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

Описания к международным заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в РСТ GAZETTE, и 
описания к евразийским заявкам и патентам находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознаком-
ления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 

 
 

P

P

П
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(21) a 2008 0007 (13) A 
(51) Int. Cl.: A01F 25/00 (2006.01)  

A23B 7/144 (2006.01)  
B65D 85/34 (2006.01)  

(22) 2008.01.10 
(71) OOO "FITO-MAG", RU 
(72) SHVETHS Valerii Feodorovici, RU; GUDKOV-

SKII Vladimir Alexandrovici, RU; KOZLOV-
SKII Roman Anatolievici, RU; KUSTOV An-
drei Vladimirovici, RU 

(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Procedeu de păstrare a produselor horticole 
(57)  Invenţia se referă la un procedeu de păstrare 

a produselor horticole: boabelor, fructelor, le-
gumelor etc. într-un mediu gazos modificat 
(MGM), care permite de a garanta o păstrare 
sigură nu numai la o păstrare îndelungată, dar 
şi la transportare. 
Anterior depozitării produsele horticole se 
menţin pentru 12…48 ore într-o atmosferă cu 
conţinut de 1-metilciclopropen. După aceasta 
produsele ambalate în materiale polimere im-
permeabile la gaze se păstrează la o tempe-
ratură joasă. 
Procedeul permite de a prelungi termenul de 
păstrare a produselor horticole. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for storage of horticultural pro-
ducts 

(57) The invention relates to a process for storage 
of horticultural products: berries, fruits, vege-
tables etc. in a modified gaseous medium 
(MGM), permitting to provide a reliable safety 
not only at a long-term storage, but also at 
transportation. 
Before storage the horticultural products are 
maintained during 12...48 hours in an atmos-
phere containing 1-methylcyclopropene. After 
that the products packed in gas-impermeable 
polymer materials are stored at a low tem-
perature. 
The process permits to prolong the storage 
life of the horticultural products. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ хранения плодоовощной и рас-
тениеводческой продукции 

(57) Изобретение относится к способу хранения 
плодоовощной и растениеводческой про-
дукции: ягод, фруктов, овощей и др. в мо-
дифицированной газовой среде (МГС), по-
зволяющему обеспечить ее надежную со-

хранность не только при длительном хра-
нении, но и при транспортировке. 
Перед закладкой на хранение плодоовощ-
ную и растениеводческую продукцию вы-
держивают в течение 12…48 часов в атмо-
сфере, содержащей 1-метилциклопропен. 
После этого, продукцию, упакованную в га-
зонепроницаемые полимерные материалы,  
хранят при пониженной температуре. 
Способ позволяет увеличить срок хране-
ния плодоовощной и растениеводческой 
продукции. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(21) a 2008 0008 (13) A 
(51) Int. Cl.: A01F 25/00 (2006.01)  

A23B 7/152 (2006.01)  
(22) 2008.01.10 
(71) OOO "FITO-MAG", RU 
(72) SHVETHS Valerii Feodorovici, RU; GUDKOV-

SKII Vladimir Alexandrovici, RU; KOZLOV- 
SKII Roman Anatolievici, RU; KUSTOV An-
drei Vladimirovici, RU 

(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Procedeu de păstrare a produselor horticole 
(57)  Invenţia se referă la un procedeu de păstrare 

a produselor horticole: boabelor, fructelor, le-
gumelor, verdeţurilor (pătrunjel, mărar) etc., 
care permite de a garanta o păstrare sigură la 
o depozitare îndelungată. 
Anterior depozitării produselor horticole în 
fructe şi plante se determină conţinutul de eti-
lenă endogenă, după care acestea se menţin 
într-o atmosferă cu conţinut de 1-metilcic-
lopropen. Totodată, concentraţia maximă de 
1-metilciclopropen în atmosferă în procesul 
tratării trebuie de cel puţin 1,2…3 ori să depă-
şească concentraţia de etilenă endogenă în 
produsele horticole anterior tratării. După 
menţinerea produselor horticole în atmosferă 
cu conţinut de 1-metilciclopropen, produsele 
se depozitează la o temperatură joasă în de-
pozite într-un mediu obişnuit sau într-un me-
diu gazos reglabil. 
Procedeul permite de a prelungi termenul  
de păstrare a produselor horticole şi de a re-
duce consumul de preparate cu conţinut de  
1-metilciclopropen. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
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(54) Process for storage of horticultural pro-
ducts 

(57) The invention relates to a process for storage 
of horticultural products: berries, fruits, vege-
tables, greens (parsley, dill) etc., permitting to 
provide a reliable safety at a long-term sto-
rage. 
Before storage of the horticultural products in 
fruits and plants is determined the content of 
endogenous ethylene, afterwards they are 
maintained in an atmosphere containing  
1-methylcyclopropene. At the same time, the 
maximum concentration of 1-methyleyclopro-
pene in the atmosphere in the treatment 
process must at least 1, 2...3 times increase 
the concentration of endogenous ethylene in 
the horticultural products before treatment. Af-
ter maintenance of the horticultural products 
in the atmosphere containing 1-methylcyclo-
propene, the products are stored at a low 
temperature in storerooms with usual or con-
trollable gaseous medium. 
The process permits to prolong the storage 
life of the horticultural products and to reduce 
the consumption of preparations containing  
1-methylcyclopropene. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ хранения плодоовощной и рас-
тениеводческой продукции 

(57) Изобретение относится к способу хранения 
плодоовощной и растениеводческой про-
дукции: ягод, фруктов, овощей, зелени 
(петрушка, укроп) и др., позволяющему 
обеспечить ее надежную сохранность при 
длительном хранении. 
Перед закладкой на хранение плодоовощ-
ной и растениеводческой продукции в пло-
дах и растениях определяют содержание 
эндогенного этилена, после чего ее вы-
держивают в атмосфере, содержащей  
1-метилциклопропен. При этом максималь-
ная концентрация 1-метилциклопропена в 
атмосфере в процессе обработки, по край-
ней мере, в 1,2…3 раза должна превышать 
концентрацию эндогенного этилена в пло-
доовощной и растениеводческой продук-
ции перед обработкой. После выдержки 
плодоовощной и растениеводческой про-
дукции в атмосфере, содержащей 1-метил-
циклопропен, продукцию закладывают на 
хранение при пониженной температуре в 
хранилищах с обычной или регулируемой 
газовой средой. 

Способ позволяет увеличить срок хране-
ния плодоовощной и растениеводческой 
продукции и снизить расход препаратов, 
содержащих 1-метилциклопропен. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(21) a 2007 0331 (13) A 
(51) Int. Cl.: A21D 13/04 (2006.01)  

A21D 13/06 (2006.01)  
A21D 13/08 (2006.01)  

(22) 2007.12.05 
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72) COŞCIUG Lidia, MD; DUPOUY Eleonora, 

MD; BULGARU Viorica, MD; SIMINIUC 
Rodica, MD 

(54) Pandişpan aglutenic 
(57)  Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la un pandişpan aglutenic. 
La prepararea pandişpanului este prevăzută 
substituirea făinii de grâu cu făină de soriz, 
care este materie primă autohtonă ce nu con-
ţine gluten. 
Rezultatul invenţiei constă în obţinerea unui 
produs dietetic, care poate fi consumat de 
persoanele cu intoleranţă la gluten şi în redu-
cerea preţului de cost al produsului finit. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Agglutenic biscuit 
(57) The invention refers to the food industry, 

namely to an agglutenic biscuit. 
At the preparation of the biscuit it is foreseen 
the substitution of wheat flour for soriz flour, 
which is autochthonous raw material not con-
taining gluten. 
The result of the invention consists is obtain-
ing a dietetic product that can be consumed 
by persons intolerable to gluten and in reduc-
ing the cost price of the finished product. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Аглютеновый бисквит 
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности, а именно к аглютеновому 
бисквиту. 
При приготовлении бисквита предусмотре-
но замещение пшеничной муки на муку из 
сориза, которая является местным сырьем 
не содержащим глютен. 
Результат изобретения состоит в получе-
нии диетического продукта, который может 
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быть потреблен лицами не переносящими 
глютен и в снижении себестоимости гото-
вого продукта. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(21) a 2008 0220 (13) A 
(51) Int. Cl.: A01N 25/14 (2006.01)  

A01N 25/30 (2006.01)  
A01N 47/36 (2006.01)  
A01P 13/00 (2006.01)  

(22) 2007.03.13 
(31) 2006-083322 
(32) 2006.03.24 
(33) JP 
(85) 2008.08.12 
(86) PCT/JP2007/055580, 2007.03.13 
(87) WO 2007/119435 A1, 2007.10.25 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP 
(72) YOSHII Hiroshi, JP; YAMADA Ryu, JP 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Compoziţie erbicidă 
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la o 

compoziţie erbicidă. 
Se revendică o compoziţie erbicidă, care con-
ţine un compus erbicid al sulfonilureei sau sa-
rea ei şi un polioxialchilen alchileterfosfat sau 
sarea lui şi un procedeu de combatere a plante-
lor nedorite sau de inhibare a creşterii lor prin 
utilizarea compoziţiei erbicide menţionate.    

 
  Revendicări: 21 

* 
*     * 

(54) Herbicidal composition 
(57) The invention relates to agriculture, namely to 

a herbicidal composition. 
A herbicidal composition is claimed compris-
ing a herbicidal sulfonylurea compound or its 
salt and a polyoxyalkylene alkyl ether phos-
phate or its salt and a method for controlling 
undesired plants or inhibiting their growth, by 
applying such a herbicidal composition. 

 
  Claims: 21 

* 
*     * 

(54) Гербицидная композиция 
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, а именно к гербицидной композиции. 
Заявляется гербицидная композиция, со-
держащая гербицидное соединение суль-
фонилмочевины или ее соли и эфир поли-
оксиалкилен алкилфосфата или его соль и 
способ борьбы с нежелательной расти-
тельностью или ингибирования их роста 

путем использования указанной гербицид-
ной композиции. 
 

 П. формулы: 21 
 
 
(21) a 2008 0105 (13) A 
(51) Int. Cl.: A63F 9/18 (2006.01)  

H04M 11/08 (2006.01)  
(22) 2008.04.10 
(71) UNIFUN S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU 

CAPITAL STRĂIN, MD 
(72) MAMMADOV Adil, AZ 
(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Procedeu de desfăşurare a victorinei 

televizate 
(57) Invenţia se referă la organizarea timpului liber, 

şi poate fi utilizată la realizarea manifestărilor 
distractive colective pentru dezvoltare şi cu-
noaştere, şi anume a victorinelor televizate. 
Procedeul de desfăşurare a victorinei televi-
zate constă în aceea că participanţii desci-
frează într-un tur al emisiunii televizate cel pu-
ţin răspunsul la o întrebare. Înregistrarea par-
ticipanţilor la victorină se efectuează pe baza 
unor apeluri primite şi/sau pe baza unui mesaj 
SMS fără conţinut, expediat la unul din nume-
rele de telefon indicate. După înregistrare, 
oricare dintre participanţii înregistraţi poate 
participa la victorină, în emisie directă. Parti-
cipantul care răspunde corect la întrebare 
câştigă un premiu bănesc, iar toţi participanţii 
înregistraţi care nu au participat la victorină 
sau care au răspuns incorect la întrebare câş-
tigă un premiu de consolare, de exemplu, o 
melodie sau un logo pentru telefonul mobil. 

 
  Revendicări: 6 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for conducting the television quiz 
(57) The invention relates to the organization of 

leisure-time and can be used for conduction 
of entertaining, developing and cognitive 
manifestations, namely of television quizzes. 
The process fort conducting the television 
quiz consists in that the participants guess in 
a television broadcast round at least the an-
swer to a question. The registration of the par-
ticipants in the quiz is carried out on the basis 
of the received calls and/or on the basis of an 
empty SMS message sent to one of the indi-
cated telephone numbers. After registration 
any of the registered participants can partici-
pate in the quiz, in the live broadcast. The 
participant, having correctly answered the 
question, gains an amount of prize money, 
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and all the registered participants, having not 
participated in the quiz or having incorrectly 
answered the question, gain a consolatory 
prize, for example, a melody or a logo for the 
mobile telephone.  

 
  Claims: 6 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ проведения телевизионной вик-
торины 

(57) Изобретение относится к организации до-
суга и может быть использовано для про-
ведения массовых развлекательных, раз-
вивающихся и познавательных мероприя-
тий, а именно телевизионных викторин.  
Способ проведения телевизионной викто-
рины состоит в том, что участники отгады-
вают в одном туре телепередачи, по мень-
шей мере, ответ на один вопрос. Регистра-
ция участников викторины производится на 
основе полученных звонков  и/или на осно-
ве отправленного пустого СМС сообщения 
по одному из указанных номеров телефо-
нов. После регистрации любой из зареги-
стрированных участников может участво-
вать в викторине в прямом эфире. Участ-
ник, правильно ответивший на вопрос, по-
лучает призовую сумму, а все зарегистри-
рованные участники, не принявшие уча-
стие в викторине, или неправильно отве-
тившие на вопрос получают утешительный 
приз, например, мелодию или лого для мо-
бильного телефона. 

 
 П. формулы: 6 
 Фиг.: 1 
 
 
(21) a 2007 0310 (13) A 
(51) Int. Cl.: B60K 16/00 (2006.01)  

F24J 2/00 (2006.01)  
(22) 2007.11.07 
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD; UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN 
BRAŞOV, RO 

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

(54) Sistem de orientare a instalaţiei solare 
paraboloidale 

(57) Invenţia se referă la sistemele de conversie a 
energiei solare termice fără elemente fotovol-
taice, şi anume la sistemele de orientare a in-
stalaţiilor solare spre soare. 
Sistemul de orientare a instalaţiei solare pa-
raboloidale include un suport fix (1), pe care 
este instalată partea rotitoare (2), pe care prin 

intermediul unei articulaţii cilindrice (3) este 
instalat un concentrator paraboloidal (4) cu un 
receptor (5) de raze solare, un reflector (6) de 
raze solare şi un grup electrogen (7). Rotirea 
concentratorului paraboloidal (4) în plan azi-
mutal este efectuată de un mecanism de roti-
re bazat pe utilizarea efectului fizic de memo-
rizare a formei unor elemente confecţionate 
din material cu memorizarea formei. Pentru 
înclinarea concentratorului paraboloidal (4) în 
plan zenital se utilizează un sistem de pârghii 
(8) şi un mecanism cu camă, executat cu po-
sibilitatea transformării mişcării de rotaţie a 
părţii rotitoare (2) în mişcare de translaţie, 
multiplicată de sistemul de pârghii (8) şi 
transmisă concentratorului paraboloidal (4). 
Pentru readucerea concentratorului parabolo-
idal (4) în poziţie iniţială se utilizează un me-
canism de acţionare simplu, care include un 
reductor într-o singură treaptă şi un motor 
electric. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 11 

* 
*     * 

(54) Solar paraboloid plant orientation system 
(57) The invention relates to systems for conver-

sion of heat solar energy without photoelectric 
elements, namely to systems for solar plant 
orientation to the Sun. 
The solar paraboloid plant orientation system 
includes a fixed support (1), on which it is in-
stalled the rotary part (2), on which by means 
of a cylindrical articulation (3) it is installed a 
paraboloid concentrator (4) with a sunbeam 
receiver (5), a sunbeam reflector (6) and a 
generating aggregate (7). The rotation of the 
paraboloid concentrator (4) in azimuth plane 
is carried out by a rotation mechanism, based 
on use of the physical effect storing the form 
of the elements, made of a form storage ma-
terial. For inclination of the paraboloid con-
centration (4) in azimuth plane it is used a 
leverage system (8) and a cam gear, made 
with the possibility of transforming the rotary 
motion of the rotary part (2) into translation 
movement, multiplied by the leverage system 
(8) and transmitted to the paraboloid concen-
trator (4). In order to return the paraboloid 
concentrator (4) to initial position it is used a 
simple drive mechanism, including a single-
reduction unit and an electric motor. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 11 

* 
*     * 



MD - BOPI 7/2009   INVENTIONS 

 18

(54) Система ориентирования солнечной 
параболоидной установоки 

(57) Изобретение относится к системам преоб-
разования тепловой солнечной энергии 
без фотоэлектрических элементов, а имен-
но к системам ориентирования солнечных 
установок на солнце. 
Система ориентирования солнечной пара-
болоидной установки включает неподвиж-
ную опору (1), на которой установлена 
вращающаяся часть (2), на которой по-
средством цилиндрического шарнира (3) 
установлен параболоидный концентратор 
(4) с приемником (5) солнечных лучей, от-
ражатель (6) солнечных лучей и генера-
торный агрегат (7). Вращение параболоид-
ного концентратора (4) в плане азимута 
выполнено механизмом вращения, осно-
ванном на использовании физического 
эффекта запоминания формы элементов, 
изготовленные из материала запоминаю-
щего форму. Для наклонов параболоидно-
го концентратора (4) в плане зенита ис-
пользована рычажная система (8) и кулач-
ковый механизм, выполненный с возмож-
ностью преобразования вращательных 
движений вращающейся части (2) в посту-
пательное движение, умноженной рычаж-
ной системой (8) и сообщенной параболо-
идному концентратору (4). Для возвраще-
ния в исходное положение параболоидного 
концентратора (4) используется простой 
приводной механизм, который включает 
одноступенчатый редуктор и электродви-
гатель. 
 

 П. формулы: 2 
 Фиг.: 11 
 

 
 
 
 
 

(21) a 2008 0041 (13) A 
(51) Int. Cl.: B60M 1/10 (2006.01)  
(22) 2008.02.15 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL 

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

MD; VARENIK Mihail, MD 
(54) Instalaţie pentru alimentarea cu energie 

electrică a mijloacelor de transport 
(57) Invenţia se referă la domeniul surselor de ali-

mentare cu energie electrică a mijloacelor de 
transport şi poate fi utilizată pentru transportul 
mărfurilor şi pasagerilor. 
Instalaţia pentru alimentarea cu energie elec-
trică a mijloacelor de transport conţine o sursă 
de alimentare (3) conectată la o reţea electri-
că industrială, şi o reţea de contact (7) conec-
tată la sursa de alimentare (3), şi plasată de-a 
lungul drumului (9) pentru mijloacele de 
transport. Instalaţia include suplimentar insta-
laţii energetice eoliene (41…4n) şi diode 
(81…8n+1). Instalaţiile energetice eoliene 
(41…4n) sunt plasate de-a lungul drumului (9). 
Ieşirile instalaţiilor energetice eoliene (41…4n) 
şi ale sursei de alimentare (3) sunt conectate 
la reţeaua de contact (7) prin diodele 
(81…8n+1), conectate în aceeaşi direcţie de 
polaritate, iar tensiunea de ieşire a instalaţiilor 
energetice eoliene (41…4n) depăşeşte cu câteva 
procente tensiunea sursei de alimentare (3). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for power supply of transport facilities 
(57) The invention relates to the field of sources for 

power supply of transport facilities and can be 
used for transportation of goods and passengers. 
The device for power supply of transport facili-
ties comprises a power supply (3), connected 
to an industrial power supply network and a 
contact network (7), connected to the power 
supply (3) and placed along the road (9) for 
transport facilities. The device additionally 
comprises wind-driven power plants (41…4n) 
and diodes (81…8n+1). The wind-driven power 
plants (41…4n) are placed along the road (9). 
The outputs of the power supply (3) are con-
nected to the contact network (7) through di-
odes (81…8n+1), connected in the same polar-
ity direction, and the output voltage of the 
wind-driven power plants (41…4n) exceeds by 
several percents the voltage of the power 
supply (3). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Устройство для электроснабжения тран-
спортных средств 

(57) Изобретение относится к области источников 
электроснабжения транспортных средств и 
может быть использовано для перевозки 
грузов и пассажиров. 
Устройство для электроснабжения транс-
портных средств содержит источник пита-
ния (3), подключенный к промышленной 
электросети, и контактную сеть (7), соеди-
ненную с источником питания (3) и распо-
ложенную вдоль дороги (9) для транспорт-
ных средств. Устройство дополнительно 
содержит ветроэнергетические установки 
(41…4n) и диоды (81…8n+1). Ветроэнергети-
ческие установки (41…4n) расположены 
вдоль дороги (9). Выходы ветроэнергети-
ческих установок (41…4n) и выходы источ-
ника питания (3) подключены к контактной 
сети (7) через диоды (81…8n+1), включен-
ные в одинаковом направлении полярно-
сти, а напряжение на выходах ветроэнер-
гетических установок (41…4n) превышает 
на несколько процентов напряжение ис-
точника питания (3). 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
(21) a 2007 0299 (13) A 
(51) Int. Cl.: C04B 28/00 (2006.01)  
                        C04B 14/22 (2006.01)  
                        E04F 13/02 (2006.01)  
                        B05D 5/06 (2006.01)  
(22) 2007.11.05 
(71)(72) COTELEA Vitalie, MD 
(74) CRASNOVA Nadejda 
(54) Compoziţie pentru acoperirea decorativă a 

elementelor de construcţie, procedeu de 
obţinere şi de aplicare a acoperirii 
decorative 

(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei şi 
poate fi utilizată pentru finisarea decorativă a 
pereţilor, glafurilor, plafoanelor şi altor elemen-
te ale clădirii. 
Compoziţia pentru acoperirea decorativă a 
elementelor de construcţie include liant - ci-
ment, umplutură şi adaos special – colorant, 
totodată în calitate de umplutură se utilizează  
sticlă concasată cu fracţiunile de 1,7…5,0 mm 

şi suplimentar adaos funcţional – adeziv de 
polivinilacetat în următorul raport al compo-
nentelor, în % de masă: ciment 25…30; sticlă 
concasată 48…52; colorant uscat 0,5…3,0; 
adeziv de polivinilacetat 2…15. 

  Procedeul de obţinere a acoperirii decorative 
a elementelor de construcţie include prepara-
rea preliminară a umpluturii prin concasarea şi 
prelevarea fracţiunilor, prepararea  liantului şi 
amestecarea ulterioară a acestuia cu umplutu-
ra la agitare, totodată prepararea liantului pre-
vede amestecarea cimentului cu colorantul 
uscat, adăugarea apei  la agitare intensă până 
la starea de masă consistentă sub formă de 
smântână şi introducerea adezivului de 
polivinilacetat. În calitate de umplutură se utili-
zează sticlă concasată cu fracţiunile de 
1,7…5,0 mm, care se spală şi se usucă, ra-
portul de masă dintre liant şi umplutură consti-
tuind 1 : (0,52 …0,58). 
 Procedeul de aplicare a  acoperirii decora-
tive pe suprafaţa elementelor de construcţie 
include curăţarea suprafeţei, aplicarea grun-
duirii, aplicarea acoperirii şi menţinerea ei. To-
todată se utilizează o grunduire care conţine 
nisip cuarţos şi colorant, menţinerea după 
aplicarea acoperirii se efectuează la tempera-
tura de 5…25˚C timp de 2…6 ore, apoi se pre-
lucrează suprafaţa cu o soluţie de acid clorhi-
dric  de 3…10% timp de 5…15 min cu spăla-
rea ulterioară a  ei cu apă. Аcoperirea prelu-
crată se menţine timp de 8…10 ore din mo-
mentul aplicării ei pe suprafaţă, după care su-
prafaţa acoperirii decorative se netezeşte şi se 
şlefuieşte.  

  
Revendicări: 5 

* 
*     * 

(54) Composition for decorative coating of the 
building elements, process for obtaining 
and application of the decorative coating 

(57) The invention relates to the field of construc-
tion and can be used for decorative finishing 
of walls, slopes, ceilings and other elements 
of the building. 
The composition for decorative coating of the 
building elements includes binder − cement, 
filler and target additive − colorant, at the 
same time as filler is used crushed glass with 
the fractions of 1.7...5.0 mm and additionally 
functional additive − polyvinyl-acetate glue in 
the following component ratio, mass %: ce-
ment 25...30; crushed glass 18...52; dry col-
orant 0.5...3.0; polyvinyl glue 2...15. 
The process for obtaining the decorative coat-
ing of the building elements includes the pre-
liminary preparation of the filler by means of 
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crushing and selection of fractions, prepara-
tion of the binder and subsequent mixing 
thereof with the filler with the agitation, at the 
same time preparation of the binder foresees 
mixing of cement with dry colorant, addition of 
water with intensive agitation up to the state 
of a dense sour cream mass and introduction 
of the polyvinyl-acetate glue. As filler is used 
crushed glass with the fractions of 1.7...5.0 
mm, which is washed and dried, the mass ra-
tio of the binder and the filler constitutes 
1:(0.52...0.58). 
The process for application of decorative 
coating on the surface of the building ele-
ments includes cleaning of the surface, appli-
cation of the primer, application of the coating 
and maintenance thereof. At the same time, it 
is used a primer, containing quartz sand and 
colorant, the maintenance after application of 
coating is carried out at the temperature of 
5...25oC during 2...6 hours, then it is treated 
the surface with 3...10% solution of hydrochlo-
ric acid during 5...15 min, with subsequent 
washing thereof with water. The treated coat-
ing is maintained during 8...10 hours from the 
moment of its application on the surface; af-
terwards the surface of the decorative coating 
is smoothed out and polished. 

 
  Claims: 5 

* 
*     * 

(54) Композиция для декоративного покры-
тия строительных элементов, способ 
получения и нанесения декоративного 
покрытия 

(57) Изобретение относится к области строи-
тельства и может быть использовано для 
декоративной отделки стен, откосов, по-
толков и других элементов здания. 
Композиция для декоративного покрытия 
строительных элементов включает свя-
зующее – цемент, наполнитель и целевую 
добавку – краситель, причем в качестве 
наполнителя используют дробленое стекло 
фракций 1,7…5,0 мм и дополнительно – 
функциональную добавку – поливинилаце-
татный клей при следующем соотношении 
компонентов, масс. %: цемент 25…30; 
дробленое стекло 48…52; краситель сухой 
0,5…3,0; поливинилацетатный клей 2…15. 
Способ получения декоративного покрытия 
строительных элементов включает предва-
рительную подготовку наполнителя путем 
дробления и отбора фракций,  подготовку 
связующего и последующее смешивание 
его с наполнителем при перемешивании, 
причем подготовка связующего предусмат-

ривает смешивание цемента с сухим кра-
сителем, добавление воды  при интенсив-
ном перемешивании до состояния густой 
сметанообразной массы и введение поли-
винилацетатного клея. В качестве наполни-
теля используют дробленое стекло фрак-
ций 1,7…5,0 мм, которое  промывают и су-
шат, массовое соотношение связующего и 
наполнителя составляет 1:(0,52…0,58). 
Способ нанесения декоративного покрытия 
на поверхность строительных элементов 
включает очистку поверхности, нанесение 
грунтовки, нанесение покрытия и его вы-
держку. При этом используют грунтовку, 
содержащую кварцевый песок и краситель, 
выдержку после нанесения покрытия осу-
ществляют при температуре 5…25˚C в те-
чение 2…6 часов, затем обрабатывают по-
верхность 3…10% раствором соляной ки-
слоты в течение 5…15 минут с последую-
щей промывкой ее водой. Обработанное 
покрытие выдерживают в течение 8…10 
часов с момента его нанесения на поверх-
ность, после чего поверхность декоратив-
ного покрытия зачищают и шлифуют. 
   

 П. формулы: 5 
 
 
(21) a 2008 0171 (13) A 
(51) Int. Cl.: C07D 261/04 (2006.01)  

A01N 43/80 (2006.01)  
C07D 401/04 (2006.01)  
C07D 413/12 (2006.01)  
C07D 417/12 (2006.01)  
A01P 17/00 (2006.01)  

(22) 2006.12.28 
(31) 60/755,247; 60/839,988; 60/857,307 
(32) 2005.12.30; 2006.08.23; 2006.11.07 
(33) US; US; US 
(85) 2008.06.24 
(86) PCT/US2006/049459, 2006.12.28 
(87) WO 2007/079162 A1, 2007.07.12 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM-

PANY, US 
(72) LAHM George Philip, US; SHOOP Wesley 

Lawrence, US; XU Ming, US 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Izoxazoline pentru combaterea dăunăto-

rilor nevertebraţi 
(57) Invenţia se referă la izoxazoline şi compoziţiile 

lor şi poate fi utilizată pentru combaterea dă-
unătorilor nevertebraţi, cum sunt artropodele. 
Invenţia prezintă compuşi cu formula (1), care 
includ toţi izomerii geometrici şi stereoizome-
rii, N-oxizii, şi sărurile lor. Formula (1): 
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în care A1, A2, A3, A4, A5 şi A6 sunt selectaţi 
independent din grupa constituită din CR3 şi 
N, totodată cel puţin 3 din A1, A2, A3, A4, A5 şi 
A6 reprezintă N; B1, B2 şi B3 sunt selectaţi in-
dependent din grupa constituită din CR2 şi N; 
fiecare R3 reprezintă independent H, halogen, 
C1-C6 alchil, C1-C6 haloalchil, C3-C6 ciclo-
alchil, C3-C6 halocicloalchil, C1-C6 alcoxi, C1-
C6 haloalcoxi, C1-C6 alchiltio, C1-C6 haloal-
chiltio, C1-C6 alchilsulfinil, C1-C6 haloalchil-
sulfinil, C1-C6 alchilsulfonil, C1-C6 haloalchil-
sulfonil, C1-C6 alchilamino, C2-C6 dialchila-
mino, -CN sau -NO2; şi R1, R2, R4, R5, W şi n 
sunt definiţi în descriere.  
Invenţia de asemenea prezintă compoziţii, ce 
conţin compuşi cu formula (1) şi procedee de 
combatere a dăunătorilor nevertebraţi ce con-
stau în contactul dăunătorului nevertebrat sau 
a mediului lui cu o cantitate biologic efectivă a 
unui compus sau a unei compoziţii conform 
invenţiei.  
 

  Revendicări: 28 
* 

*     * 
(54) Isoxazolines for controlling invertebrate 

pests 
(57) The invention relates to certain isoxazolines 

and their compositions and can be used for 
controlling invertebrate pests such as arthro-
pods. 
Disclosed are compounds of Formula (1), in-
cluding all geometric and stereoisomers, N-
oxides, and salts thereof. Formula (1):  
 

 
wherein A1, A2, A3, A4, A5 and A6 are inde-
pendently, selected from the group consisting 
of CR3 and N; provided that at most 3 of A1, 
A2, A3, A4, A5 and A6 is N; B1, B2 and B3 are 
independetly selected from the group consist-
ing of CR2. and N; each R3 is independently 
H, halogen, C1-C6 alkyl, C1-C6 haloalkyl, C3-
C6 cycloalkyl, C3-C6 halocycloakyl, C1-C6 

alkoxy, C1-C6 haloalkoxy, C1-C6 alkylthio, C1-
C6 haloalkylthio, C1-C6 alkylsulfinyl, C1-C6 
haloalkylsulfinyl, C1-C6 alkylsulfonyl, C1-C6 
haloalkylsulfonyl, C1-C6 alkylamino, C2-G6 
dialkylamino, -CN or -NO2; and R1, R2, R4, R5, 
W and n are as defined in the disclosure.  
Also disclosed are compositions containing 
the compounds of Formula (1) and methods 
for controlling invertebrate pests, comprising 
contacting the invertebrate pest or its envi-
ronment with a biologically effective amount of 
a compound or a composition of the invention. 
 
Claims: 28 

* 
*     * 

(54)  Изоксазолины для борьбы с беспозво-
ночными вредителями 

(57) Изобретение относится к изоксазолинам и 
их композициям и может быть использова-
но для борьбы с беспозвоночными вреди-
телями, такими как членистоногие. 

 Изобретение представляет соединения 
формулы (1), включающие все геометриче-
ские изомеры и стереоизомеры, N-оксиды и 
их соли. Формула (1):  

                               

 
где A1, A2, A3, A4, A5 и A6 независимо выби-
раются из группы, состоящей из CR3 и N, 
при этом, по меньшей мере, 3 из A1, A2, A3, 
A4, A5 и A6 это N; B1, B2 и B3 независимо 
выбираются из группы, состоящей из CR2 и 
N; каждый R3 это независимо H, галоген, 
C1-C6 алкил, C1-C6 галоалкил, C3-C6 цикло-
алкил, C3-C6 галоциклоалкил, C1-C6 алкок-
си, C1-C6 галоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-
C6 галоалкилтио, C1-C6 алкилсульфинил, 
C1-C6 галоалкилсульфинил, C1-C6 алкил-
сульфонил, C1-C6 галоалкилсульфонил, C1-
C6 алкиламино, C2-C6 диалкиламино, -CN 
или -NO2; и R1, R2, R4, R5, W и n указаны в 
описании. Изобретение также представля-
ет композиции, содержащие соединения 
формулы (1) и способы борьбы с беспо-
звоночными вредителями состоящие из 
контакта беспозвоночного паразита или его 
среды с биологически эффективным коли-
чеством соединения или композиции со-
гласно изобретению.   
 

          П. формулы: 28 
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(21) a 2008 0043 (13) A 
(51) Int. Cl.: C25B 1/04 (2006.01)  

C25B 9/00 (2006.01)  
(22) 2008.02.15 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL 

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

MD; VARENIK Mihail, MD 
(54) Instalaţie pentru obţinerea hidrogenului 
(57) Invenţia se referă la electrochimie, în particu-

lar la o instalaţie pentru obţinerea hidrogenu-
lui prin electroliza apei. 
Instalaţia, conform invenţiei, include nişte ce-
lule electrolitice (11…1n) generatoare de hi-
drogen, ce conţin soluţii apoase ale sărurilor 
metalelor alcaline şi acizilor tari, electrozi, 
unul dintre care este executat astfel ca să re-
acţioneze, un colector de hidrogen (2) în for-
mă de celulă electrolitică cu o soluţie apoasă 
a unui amestec de săruri ale acidului azotic şi 
clorhidric a unui metal alcalin, un clopot de 
gaze (3) în care sunt amplasaţi electrozii (4, 5), 
în aşa fel, că partea lor de jos este mai sus de 
marginea inferioară a clopotului (3), tuburi 
pentru gaze (61…6n) şi un circuit electric, care 
unesc toate celulele electrolitice cu colectorul (2). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Hydrogen obtaining plant 
(57) The invention relates to electrochemistry, par-

ticularly to a plant for hydrogen obtaining by 
water electrolysis. 
The plant, according to the invention, includes 
hydrogen generating electrolytic cells (11…1n), 
containing aqueous solutions of alkali metal 
salts and strong acids, electrodes, one of 
which is made reacting, a hydrogen collector 
(2) in the form of electrolytic cell with an 
aqueous solution of alkali metal azotic and 
hydrochloric acid salts, a bell (3) wherein 
there are installed electrodes (4, 5), so that 
their lower part is higher than the lower edge 
of the  bell (3), gas tubes (6l…6n) and an elec-
tric circuit, joining all the electrolytic cells with 
the collector (2). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Установка для получения водорода 
(57) Изобретение относится к электрохимии, в 

частности к установке для получения во-
дорода электролизом воды. 
Устройство, согласно изобретению, вклю-
чает электролитические ячейки (11…1n) 
вырабатывающие водород, содержащие 

водные растворы солей щелочных метал-
лов и сильных кислот, электроды, один из 
которых выполнен реагирующим, коллек-
тор водорода (2) в виде электролитической 
ячейки с водным раствором смеси солей 
азотной и соляной кислоты щелочного ме-
талла, колокола (3) в котором установлены 
электроды (4, 5), таким образом, что их 
нижняя часть выше нижнего края колокола 
(3), газопроводные трубки (61…6n) и элек-
трическую цепь, которые соединяют все 
электролитические ячейки с коллектором (2).     
 

 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 
(21) a 2008 0036 (13) A 
(51) Int. Cl.: F03D 3/00 (2006.01)  
(22) 2008.02.13 
(71)(72) LAZAR Nicolae Nicolae, MD 
(54) Instalaţie energetică 
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru trans-

formarea energiei hidraulice şi eoliene în 
energie mecanică. 
Instalaţia energetică conţine o platformă pluti-
toare, un motor hidraulic cu arbore de rotaţie 
vertical, pe care este instalată o bucşă cu 
flanşe. Pe flanşe sunt fixate rame-pârghii, în 
care sunt instalate vertical palete, executate 
cu posibilitatea rotirii în jurul axei sale. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Power plant 
(57) The invention relates to the wind and water-to-

mechanical power conversion plants. 
The power plant contains a floating platform, a 
hydraulic motor with vertical rotation shaft, on 
which it is fixed a bush with flanges. On flanges 
there are fixed levers-frames, into which there 
are vertically installed blades, made with the 
possibility of rotating around its axis. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 
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(54) Энергетическая установка 
(57) Изобретение относится к установкам для 

преобразования ветровой и гидравличе-
ской энергии в механическую энергию. 
Энергетическая установка содержит пла-
вающую платформу, гидравлический дви-
гатель с вертикальным валом вращения, 
на котором закреплена втулка с фланцами. 
На фланцах закреплены рычаги-рамки, в 
которых вертикально установлены лопа-
сти, выполненные с возможностью враще-
ния вокруг своей оси.  

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
(21) a 2007 0300 (13) A 
(51) Int. Cl.: F16H 21/12 (2006.01)  
(22) 2007.11.05 
(71)(72) RASSOHIN Ion, MD 
(54) Cel mai simplu procedeu de rotaţie a corpu-

lui solid 
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în 

special la dispozitive sau instrumente pentru 
descrierea curbelor. 
Mecanismul de rotaţie neuniformă conţine un 
corp solid cu o canelură străpunsă centrală 
(2) şi cu o gaură deplasată pentru ştift (8) cu 
cap (9), un butuc (6), pe suprafaţa frontală a 
căruia sunt executate o canelură circulară 
centrală (7) şi o gaură filetată deplasată (10). 
Corpul solid este fixat liber pe suprafaţa fron-
tală a butucului (6) printr-un prizon (11) cu 
piuliţă (13) şi şaibă (12), amplasat prin cane-
lura străpunsă (2) în gaura filetată deplasată 
(10) a butucului (6), şi printr-un ştift (8) cu cap 
(9). Picioruşul ştiftului (8) este fixat pe corpul 
solid, iar capul lui este amplasat liber în cane-
lura circulară (7) a butucului (6). 
 

  Revendicări: 6 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Elementary solid body rotation process 
(57) The invention relates to the field of mechani-

cal engineering, particularly to the curve de-
scription devices and instruments. 
The nonuniform rotation mechanism com-
prises a solid body with a central through 
groove (2) and with a displaced hole for the 
pin (8) with head (9), a hub (6), on the front 
surface of which there are made a circular 
central grooving (7) and a displaced threaded 
hole (10). The solid body is freely fixed on the 
front surface of the hub (6) by means of a pin 
(11) with nut (13) and washer (12), placed by 

means of the through groove (2) into the dis-
placed threaded hole (10) of the hub (6) and 
by means of a pin (8) with head (9). The leg of 
the pin (8) is fixed on the solid body, and its 
head is freely placed into the circular grooving 
(7) of the hub (6).   

 
  Claims: 6 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Простейший способ вращения твердого 
тела 

(57) Изобретение относится к машинострое-
нию, в частности к устройствам или инст-
рументам для описания кривых. 
Механизм неравномерного вращения со-
держит твердое тело с центральным 
сквозным пазом (2) и со смещенным от-
верстием под штифт (8) с головкой (9), 
ступицу (6), на торцевой поверхности кото-
рой выполнены круговая центральная про-
точка (7) и смещенное резьбовое отвер-
стие (10). Твердое тело свободно зафик-
сировано на торцевой поверхности ступи-
цы (6) посредством шпильки (11) с гайкой 
(13) и шайбой (12), установленной через 
сквозной паз (2) в смещенное резьбовое 
отверстие (10) ступицы (6), и посредством 
штифта (8) с головкой (9). Ножка штифта 
(8) закреплена на твердом теле, а его го-
ловка свободно размещена в круговой про-
точке (7) ступицы (6). 
 

 П. формулы: 6 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 
(21) a 2007 0137 (13) A 
(51) Int. Cl.: F23D 11/40 (2006.01)  
                        F25B 29/00 (2006.01)  
                        F24J 3/00 (2006.01)  
                        B01F 3/00 (2006.01)  
                        B01F 3/08 (2006.01)  
                        B01F 11/02 (2006.01)  
                        B01F 7/10 (2006.01)  
(22) 2007.05.15 
(71)(72) COSOV Vilghelm, MD; PLEŞCA Eugeniu, 

MD; COSOVA Tatiana, MD; PLEŞCO Petru, 
MD; MATIUŞENSCHI Alexandru, MD; 
PLEŞCA Ana, MD 
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(54) Procedeu şi dispozitiv de intensificare a 
procesului de amestecare şi încălzire a 
substanţelor lichide şi/sau gazoase 

(57) Invenţia se referă la industria amestecurilor 
lichide şi/sau gazoase, şi poate fi utilizată la 
prepararea accelerată a diferitor emulsii şi 
suspensii fin dispersate, de exemplu, din colo-
ranţi organici prin-un procedeu ecologic pur, 
precum şi pentru încălzirea apei la încălzirea 
clădirilor, construcţiilor subterane, mijloacelor 
de transport, la încălzirea conductelor cu pro-
duse vâscoase, rezervoarelor şi a diferitor re-
cipiente ale terminalelor, pentru pasteurizarea 
şi conservarea produselor agricole, iar la ne-
cesitate şi pentru răcirea obiectelor. 
Procedeul de intensificare a procesului de 
amestecare şi încălzire a substanţelor lichide 
şi/sau gazoase include încălzirea fluxului de 
lichid cu un câmp acustic, produs de cuplul 
rotor-stator într-o cameră de lucru. Se efectu-
ează amestecarea preliminară a substanţelor 
lichide şi/sau gazoase prin intermediul unei 
elice fixate pe rotor, după care amestecul se 
refulează în camera de lucru, unde, prin in-
termediul virolelor perforate ale statorului şi 
rotorului, amestecul se omogenizează şi se 
încălzeşte concomitent. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Process and device for intensification of 
the process for mixing and heating of liq-
uid and/or gaseous substances 

(57) The invention relates to the field of production 
of liquid and/or gaseous mixtures, and can be 
used in the accelerated production of different 
highly dispersed emulsions and suspensions, 
for example, from organic colorants by an 
ecologically pure process, as well as for water 
heating at heating of buildings, underground 
structures, transport facilities, at heating of 
pipelines with viscous products, storages and  
different terminal capacities, for pasteurization 
and preservation of agricultural  products, and 
as necessary also for cooling of objects. 
The process for intensification of the process 
for mixing and heating of liquid and/or gase-
ous substances includes heating of the liquid 
flow with an acoustic field, produced by the 
rotor-stator pair into a working chamber. It is 
carried out the preliminary mixing of liquid 
and/or gaseous substances by means of an 
impeller installed on the rotor, afterwards the 
mixture is advanced into the working cham-
ber, where, by means of perforated ferrules of 

the stator and of the rotor, the mixture is con-
comitantly homogenized and heated. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ и устройство для интенсифика-
ции процесса смешения и нагревания 
жидких и/или газообразных веществ 

(57) Изобретение относится к области произ-
водства жидких и/или газообразных сме-
сей, и может быть использовано при уско-
ренном изготовлении различных высоко-
дисперсных эмульсий и суспензий, напри-
мер, из органических красителей экологи-
чески чистым способом, а также для на-
грева воды при отоплении зданий, подзем-
ных сооружений, транспортных средств, 
при обогреве трубопроводов с вязкими 
продуктами, хранилищ и различных емко-
стей терминалов, для пастеризации и кон-
сервирования сельскохозяйственных про-
дуктов, а при необходимости и для охлаж-
дения объектов. 
 Способ интенсификации процесса смеши-
вания и нагрева жидких и/или газообраз-
ных веществ включает нагрев потока жид-
кости акустическим полем, вырабатывае-
мом парой ротор-статор в рабочей камере. 
Осуществляют предварительное смеши-
вание жидких и/или газообразных веществ 
посредством установленной на роторе 
крыльчатки, после чего смесь направляют 
в рабочую камеру, где, посредством пер-
форированных обечаек ротора и статора, 
смесь гомогенизируют и нагревают одно-
временно. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 3 
 
 
(21) a 2007 0263 (13) A 
(51) Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)  

G06K 1/12 (2006.01)  
(22) 2007.10.02 
(71)(72) DUDCHIN Valeriu Valentin, RU; OSTROU-

MOV Alexandru Semion, RU; ŞCHILIOV 
Vladimir, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; 
ŞCHILIOV Dimitrie, MD 

(54) Procedeu de identificare a obiectelor 
electroconductoare şi instalaţie pentru 
realizarea lui 

(57) Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi poate fi utilizată pentru for-
marea marcajelor de identificare şi crearea 
bazelor de date ale resurselor materiale soli-
de, confecţionate, în particular, din material 
electroconductor. 
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Specificul acestei instalaţii constă în aceea că 
în interstiţiul dintre electrod şi obiect se debi-
tează electrolit lichid. Fiecare electrod constă 
din secţii, fiecare secţie fiind conectată la o 
sursă de curent electric de tensiune joasă prin 
intermediul unui generator de numere aleato-
rii. Fiecare secţie este dotată cu un dispozitiv 
de deplasare pentru modificarea distanţei din-
tre electrod şi obiect. 

 
  Revendicări: 7 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Method for identification of current-
conducting objects and plant for realiza-
tion thereof 

(57) The invention relates to the field of information 
technologies and can be used for the forma-
tion of identification tags and creation of data-
bases of solid material resources made, par-
ticularly, of electrically conducting material. 
The special feature of the given plant consists 
in that in the space between the electrode and 
the object is advanced liquid electrolyte. Each 
electrode consists of sections, each section is 
connected to an electric current low-voltage 
source by means of a random number gen-
erator. Each section is equipped with a dis-
placement device for distance modification 
between the electrode and the object. 

 
  Claims: 7 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Способ идентификации электропрово-
дящих объектов и установка для его 
реализации 

(57) Изобретение относится к области инфор-
мационных технологий и может быть ис-
пользовано для формирования идентифи-
кационных меток и создания баз данных 
твердых материальных ресурсов, изготов-
ленных, в частности, из электропроводного 
материала. 
Особенность данной установки заключает-
ся в том, что в промежутке между электро-
дом и объектом подают жидкий электро-
лит. Каждый электрод состоит из секций, 
каждая секция подключена к источнику 
электрического тока низкого напряжения 
через генератор случайных чисел. Каждая 
секция снабжена устройством перемеще-
ния для изменения расстояния между 
электродом и объектом. 

 
 П. формулы: 7 
 Фиг.: 4 
 

(21) a 2007 0286 (13) A 
(51) Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)  

G06K 1/12 (2006.01)  
(22) 2007.10.26 
(71) ŞCHILIOV Vladimir, MD 
(72) ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARAMONOV Ana-

tolie, MD; ŞCHILIOV Dimitrie, MD; ADAM-
CIUC Arcadie, MD; NEDIOGLO Victor, MD 

(54) Procedeu de confecţionare a instalaţiei de 
identificare prin intermediul descărcării 
pentru producerea marcajelor de identifi-
care 

(57) Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi este destinată pentru identi-
ficarea resurselor materiale, în primul rând 
pentru identificarea articolelor din metal.  
Specificul procedeului propus constă în aceea 
că praful electroconductor dispers, anterior 
debitării în interstiţiul dintre electrozi, se for-
mează prin amestecarea între ele a fracţiilor 
diferite după conţinut şi dimensiuni, iar debita-
rea amestecului se efectuează în mod dozat 
printr-un electrod de înaltă tensiune cav. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method for manufacturing a discharge 
identification plant for production of iden-
tification tags 

(57) The invention relates to the field of information 
technologies and is meant for identification of 
material resources, mainly for identification of 
metal articles. 
The special feature of the proposed method 
consists in that the current-conducting dis-
perse powder, before feeding into the inte-
relectrode space, is formed by mixing be-
tween them of fractions different by content 
and dimensions, and feeding of the mixture is 
carried out dosatedly through a hollow high-
voltage electrode. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления установки для 
идентификации путем разряда для про-
изводства идентификационных меток 

(57) Изобретение относится к области инфор-
мационных технологий и предназначено 
для идентификации материальных ресур-
сов, в первую очередь для идентификации 
изделий из металла.  
Особенность предлагаемого способа за-
ключается в том, что электропроводящий  
дисперсный порошок перед подачей в ме-
жэлектродный промежуток формируют пу-
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тем смешивания между собой различных 
по составу и размерам фракций, а подачу 
смеси осуществляют дозированно через 
полый высоковольтный электрод.   
 

 П. формулы: 4 
 Фиг.: 2 
 
 
(21) a 2007 0347 (13) A 
(51) Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)  

 G06K 1/12 (2006.01)  
(22) 2007.12.26 
(71) ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, 

MD 
(72) ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARAMONOV Ana-

tolie, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD 
(54) Procedeu de identificare a resurselor 

materiale solide 
(57) Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor 

informaţionale şi poate fi utilizată pentru for-
marea marcajelor de identificare şi crearea 
bazelor de date ale resurselor materiale soli-
de (atât metalice, cât şi dielectrice).  
Specificul procedeului propus constă în aceea 
că într-un înveliş, dotat cu o duză ultrasonică, 
se instalează pe suporturi dielectrice elemen-
te electroconductoare cu volatilizarea eruptivă 
ulterioară a acestora prin trecerea prin ele a 
impulsurilor de curent. În apropierea ieşirii du-
zei ultrasonice se instalează o matrice infor-
maţională. În calitate de elemente electrocon-
ductoare se utilizează sârmă sau staniol. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method for identification of solid material 
resources 

(57) The invention relates to the field of information 
technologies and can be used for the forma-
tion of identification tags and creation of data-
bases of solid material resources (both metal-
lic and dielectric). 
The special feature of the proposed method 
consists in that in a shell, equipped with a su-
personic nozzle, there are installed on dielec-
tric supports current-conducting elements with 
subsequent explosive evaporation thereof by 
advancing therethrough of current pulses. 
Close by the output of the supersonic nozzle it 
is installed an information matrix. As current-
conducting elements is used wire or foil. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ идентификации твердых мате-
риальных ресурсов 

(57) Изобретение относится к области инфор-
мационных технологий и может быть ис-
пользовано для формирования идентифи-
кационных меток и создания баз данных 
твердых материальных ресурсов (как ме-
таллических, так и диэлектрических).  
Особенность предлагаемого способа за-
ключается в том, что в оболочке, снабжен-
ной сверхзвуковым соплом, устанавливают 
на диэлектрических опорах электропрово-
дящие элементы с последующим их 
взрывным испарением путем пропускания 
через них импульсов тока. Вблизи выхода 
сверхзвукового сопла устанавливают ин-
формационную матрицу. В качестве элек-
тропроводящих элементов используют 
проволоку или фольгу.  

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 2 
 
 
(21) a 2008 0230 (13) A 
(51) Int. Cl.: H01F 27/26 (2006.01)  
(22) 2007.01.30 
(31) 11/345623 
(32) 2006.01.31 
(33) US 
(85) 2008.08.29 
(86) PCT/IB2007/000207, 2007.01.30 
(87) WO 2007/088448 A2, 2007.08.09 
(71) AMPERION, INC, US 
(72) RENZ, Bruce A., US; LONG David, US; SAN-

DAHL, Todd W., US 
(74) GLAZUNOV Nicolai 
(54) Cuplor inductiv pentru liniile de energie 

electrică 
(57) Invenţia se referă la energetică, în special la 

sisteme de cuplare în bandă largă la liniile de 
energie electrică. 
Cuplorul inductiv asigură o interfaţă între linia 
de energie electrică şi dispozitivul de comuni-
caţie, care comunică prin liniile de energie 
electrică. Linia de energie electrică funcţio-
nează la un potenţial de tensiune de 4…140 
KV, adaptând curentul de o frecvenţă între 
45…65 Hz, iar dispozitivul de comunicaţie 
funcţionează la potenţialul pământului. Cuplo-
rul inductiv include un miez de ferită cu bran-
şament din material selectat pentru a asigura 
o frecvenţă de 1…50 MHz. Cuplorul este do-
tat de asemenea cu un mecanism de fixare, 
се permite de a fixa cuplorul inductiv în jurul 
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liniei de energie electrică sau în jurul liniei uti-
litare conectată la linia de energie electrică. 

 
  Revendicări: 10 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Inductive coupler for power lines system 
(57) The invention relates to the power engineer-

ing, particularly to the broadband over power-
lines coupling systems. 
The inductive coupler provides an interface 
between a power line and a communication 
device via the power lines. The power line 
operates at a potential between 4…140 KV, 
while accommodating a current having a fre-
quency between 45…65 Hz, and the commu-
nication device operates substantially at 
ground potential. The inductive coupler in-
cludes a plit ferrite core having material se-
lected to provide a substantially flat frequency 
response between 1…50 MHz. The coupler 
also includes a clamping mechanism allowing 
the inductive coupler to clamp around the 
power line or around a utility line connected to 
the power line. 

   
           Claims: 10 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Индуктивный соединительный прибор 
для линий электропередач 

(57) Изобретение относится к энергетике, в част-
ности к широкополосным соединительным 
системам для линий электропередач. 
Индуктивный соединительный прибор обес-
печивает интерфейс между линией электро-
передачи и устройством коммуникации, ко-
торое соединено посредством линий элек-
тропередач. Линия электропередачи работа-
ет в потенциале напряжений 4…140 KV, при-
спосабливая поток, имеющий частоту между 
45…65 Hz, а устройство коммуникации рабо-
тает в земном потенциале. Индуктивный со-
единительный прибор включает ферритовый 
сердечник с разводкой из определенного ма-
териала для  обеспечения частотной харак-
теристики между 1…50 MHz. Соединитель-
ный прибор также снабжен зажимным меха-
низмом, который позволяет закрепить индук-
тивный соединительный прибор вокруг ли-
нии электропередачи или вокруг сервисной 
линии, связанной с линией электропередачи. 
 

 П. формулы: 10 
 Фиг.: 4 
 
 

(21) a 2007 0296 (13) A 
(51) Int. Cl.: H01L 21/3215 (2006.01)  
(22) 2007.10.31 
(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72) MEGLEI Dragoş, MD; DÎNTU Maria, MD; 
RUSU Alexandru, MD 

(54) Procedeu de majorare a rezistenţei 
magnetice în microfire pe baza 
materialelor solide neomogene 

(57) Invenţia se referă la electronică şi anume la 
dispozitivele pentru măsurarea câmpurilor 
magnetice. 
Procedeul de majorare a rezistenţei magneti-
ce în microfire pe baza materialelor solide ne-
omogene constă în aceea că într-un material 
semimetalic sau semiconductor cu elasticitate 
înaltă se introduc impurităţi din material fero-
magnetic în cantitate de 16…22%, se încăl-
zesc până la temperatura de topire şi se 
amestecă, formând un aliaj. Impurităţile din 
material feromagnetic răcindu-se formează un 
precipitat, care la temperaturi joase este chi-
mic neutru faţă de materialul semimetalic sau 
semiconductor. Din aliajul obţinut se confecţi-
onează microfire în izolaţie de sticlă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for increasing the microwire mag-
netic resistance on base of solid hetero-
geneous materials 

(57) The invention relates to electronics, namely to 
the magnetic field measuring devices. 
The method for increasing the microwire 
magnetic resistance on base of solid hetero-
geneous materials consists in that into a 
semimetallic or semiconductor material of 
high elasticity are introduced impurities of fer-
romagnetic material in a quality of 16...22%, 
they are heated up to the melting temperature 
and are mixed, forming an alloy. The impuri-
ties of ferromagnetic material when cooling 
form a precipitate, which at a low temperature 
is chemically neutral about the semimetallic or 
semiconductor material. From the obtained al-
loy are manufactured microwires in glass in-
sulation. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 
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(54) Способ повышения магнетосопротив-
ления микропровода на основе твердых 
неоднородных материалов 

(57) Изобретение относится к электронике, а 
именно к устройствам измерения магнит-
ных полей. 
Способ повышения магнетосопротивления 
микропровода на основе твердых неодно-
родных материалов состоит в том, что в 
полуметаллический или полупроводнико-
вый материал с высокой упругостью вво-
дят примеси из ферромагнитного материа-
ла в количестве 16…22%, нагревают до 
температуры плавления и смешиваются, 
образуя сплав. Примеси ферромагнитного 
материала остывая, образуют осадок, ко-
торый при низкой температуре химически 
нейтрален по отношению к полуметалли-
ческому или полупроводниковому мате-
риалу. Из полученного сплава изготавли-
вают микропровод в стеклянной изоляции. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 
 
(21) a 2007 0283 (13) A 
(51) Int. Cl.: H02M 3/337 (2006.01)  

H02J 15/00 (2006.01)  
(22) 2007.10.16 
(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72) PENIN Alexandr, MD; PARHOMENCO Vadim, 
MD; CIJOVA Galina, MD 

(54) Procedeu de formare a curentului de 
încărcare pentru un acumulator de energie 
capacitiv 

(57) Invenţia se referă la electrotehnică şi este 
destinată pentru realizarea unor sisteme pu-
ternice, ieftine şi eficiente de alimentare cu 
energie electrică, pe bază de convertoare de 
tensiune cu tranzistoare de frecvenţă înaltă cu 
sarcină, care variază în limite largi, în particu-
lar a unor dispozitive de încărcare a acumula-
toarelor de energie capacitive. 
Particularitatea procedeului de formare a cu-
rentului de încărcare pentru acumulatorul de 
energie capacitiv constă în aceea că se utili-
zează un ansamblu de surse de curent pentru 
diferite sectoare de variaţie a tensiunii sarcinii, 
totodată sunt mai încărcate sursele, tensiunea 
cărora într-o măsură mai mare corespunde 
tensiunii curente a sarcinii. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Process for charging current formation for 
a capacitive energy storage system 

(57) The invention relates to the electrical engi-
neering and is meant for realization of certain 
powerful, cheap and effective power supply 
systems on base of high-frequency transistor 
voltage transducers with load, variable within 
large limits, particularly of certain charging 
devices for the capacitive energy storage sys-
tems. 
The peculiarity of the process for charging 
current formation for a capacitive energy stor-
age system consists in that it is used a set of 
current sources for different load voltage vari-
able sectors, at the same time there are more 
charged the sources, of which voltage corre-
sponds to a greater degree to the current load 
voltage. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Способ формирования зарядного тока 
для емкостного накопителя энергии 

(57) Изобретение относится к электротехнике и 
предназначено для реализации мощных, 
дешевых и эффективных систем электро-
питания на базе высокочастотных транзи-
сторных преобразователей напряжения с 
нагрузкой, изменяемой в широких преде-
лах, в частности зарядных устройств для 
емкостных накопителей энергии. 
Особенность способа формирования за-
рядного тока для емкостного накопителя 
энергии состоит в том, что используют на-
бор источников тока для разных участков 
изменяемого напряжения нагрузки, при 
этом больше загружены источники, напря-
жение которых в большей степени соот-
ветствует текущему напряжению нагрузки. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 6 
 
 
(21) a 2008 0229 (13) A 
(51) Int. Cl.: H04B 1/40 (2006.01)  
(22) 2007.01.29 
(31) 11/344775 
(32) 2006.01.31 
(33) US 
(85) 2008.08.29 
(86) PCT/IB2007/000196, 2007.01.29 
(87) WO 2007/088443 A2, 2007.08.09 
(71) AMPERION, INC, US 
(72) SANDAHL, Todd W., US; RENZ, Bruce A., 

US; TRIOLI, Philip M., US 
(74) GLAZUNOV Nicolai 
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(54) Cuplor de frecvenţă radio, sistem şi 
procedeu de cuplare 

(57) Invenţia se referă la energetică, în special la 
cuploare de frecvenţă radio pentru liniile de 
energie electrică. 
Cuplorul de frecvenţă radio FR este cuplat cu 
un dispozitiv cu şunt şi cu un modem de FR 
pentru distribuirea semnalului de FR. Semna-
lul de FR se produce între linia de energie 
electrică şi modemul de FR prin dispozitivul 
cu şunt şi cuplor. Dispozitivul cu şunt este do-
tat cu un terminal de tensiune înaltă conectat 
la cablul de electricitate al liniei de energie 
electrică şi la terminalul de tensiune joasă. 
Cuplorul conţine un conductor de semnal co-
nectat la terminalul de tensiune joasă al dis-
pozitivului cu şunt, un conductor de legare la 
pământ conectat cu priza de pământ, şi un 
transformator de cuplare. 
 

  Revendicări: 24 
  Figuri: 8 

* 
*     * 

(54) Radio frequency coupler, coupling system 
and method 

(57) The invention relates to the power engineer-
ing, particularly to the radio frequency cou-
plers for power lines. 
The radio frequency coupler is engaged with 
a shunt device and with a RF signal modem. 
The RF signal is produced between the power 
line and the RF modem by means of the 
shunt device and the coupler. The shunt de-
vice has a high-voltage terminal connected to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an electrical cable of the power network and a 
low-voltage terminal. The coupler comprises a 
signal lead connected to the low-voltage ter-
minal of the shunt device, a ground lead con-
nected to earth ground, and a coupling trans-
former. 

 
  Claims: 24 
  Fig.: 8 

* 
*     * 

(54) Радиочастотное устройство связи, сис-
тема и способ связи  

(57) Изобретение относится к энергетике, в 
частности к радиочастотным устройствам 
связи для линий электропередач. 
Радиочастотное РЧ устройство связи со-
единено c шунтовым устройством и РЧ мо-
демом для распределения сигнала РЧ.  
Сигнал РЧ производится между линией 
электропередач и модемом РЧ посредст-
вом шунтового устройства и устройства 
связи. Шунтовое устройство снабжено 
терминалом высокого напряжения, под-
ключенным к электрическому проводу 
электропередач и к терминалу низкого на-
пряжения. Устройство связи содержит про-
водник сигнала, подключенный к термина-
лу низкого напряжения шунтового устрой-
ства, заземляющий проводник, соединен-
ный с заземлителем, и связующий транс-
форматор. 

 
 П. формулы: 24 
 Фиг.: 8 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Предоставленные патенты на изобретения 
 

rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acorda-
re a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului. 

Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea 
privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008. 
 
 

ny person is in right to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent within  
6 months as from the date of publication of the mention of granting the patent. The opposition 

shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of Art. 57(2) of the Law 
on the Protection of Inventions No. 50-XVI of 07.03.2008. 
 

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном 
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации 

сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании 
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 об охране изобре-
тений. 
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(11) 3936 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A01M 27/00 (2006.01)  

A01M 23/24 (2006.01)  
A01M 23/36 (2006.01)  

(21) a 2009 0007 
(22) 2009.02.02 
(71)(72)(73) IOSIPOI Petru, MD 
(54) Capcană pentru cârtiţe 
(57) Invenţia se referă la dispozitivele pentru com-

baterea cârtiţelor. 
Сapcana pentru cârtiţe include un cadru 
dreptunghiular (1) cu picioruşe (2), în laturile 
inferioară şi superioară ale căruia sunt exe-
cutate orificii coaxiale, un mecanism de nimi-
cire şi un mecanism de declanşare (6). Me-
canismul de nimicire constă dintr-un ac (3) 
cu fixator (7), un  arc (4) pentru acţionarea 
acului (3) cu capetele unite la două plăci pa-
ralele, totodată acul (3) este amplasat coaxi-
al în orificii cu posibilitatea deplasării pe ver-
ticală, una din plăci este fixată de latura infe-
rioară a cadrului (1), iar cealaltă placă este 
unită cu capătul superior al acului (3). Meca-
nismul de declanşare constă dintr-un braţ (5) 
cu fixator, un capăt al braţului este dotat cu o 
placă metalică (6), iar celălalt capăt este unit 
cu latura superioară a cadrului prin interme-
diul unei bucşe. Fixatoarele acului şi braţului 
sunt executate cu posibilitatea interacţionării 
între  ele. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Moletrap 
(57) The invention relates to mole destruction 

devices. 
The moletrap includes a rectangular frame 
(1) with legs (2), in the lower and upper sides 
of which there are made coaxial holes, a 
slaughter appliance and a trigger (6). The 
slaughter appliance consists of a needle (3) 
with fixative (7), a spring (4) for actuation of 
the needle (3), having its ends connected to 
two parallel plates, at the same time the nee-
dle (3) is placed coaxially into the holes with 
the possibility of vertical displacement, one of 
the plates is fixed to the lower side of the 
frame (1) and the other plate is connected to 
the upper end of the needle (3). The trigger 
consists of a lever (5) with fixative, one end 
of the lever is equipped with a metal plate (6) 
and the other end is connected to the upper 
side of the frame by means of a bush. The 
fixatives of the needle and of the lever are 

made with the possibility of interacting be-
tween them. 

   
Claims: 1 

  Fig.: 2  
* 

*     * 
(54) Кротоловка 
(57) Изобретение относится к устройствам для 

уничтожения кротов. 
Кротоловка включает прямоугольную рам-
ку (1) с ножками (2), в нижней и верхней 
сторонах которой выполнены коаксиаль-
ные отверстия, убойное приспособление и 
спусковой механизм (6). Убойное приспо-
собление состоит из иглы (3) с фиксато-
ром (7), пружины (4) для приведения в 
действие  иглы (3), c концами соединен-
ными с двумя параллельными пластина-
ми, при этом игла (3) расположена коак-
сиально в отверстиях с возможностью пе-
ремещения по вертикали, одна из пластин 
крепится к нижней стороне рамки (1), а 
другая пластина соединена с верхним 
концом иглы (3). Спусковой механизм со-
стоит из рычага (5) с фиксатором, один 
конец рычага снабжен металлической 
пластиной (6), а другой конец соединен с 
верхней стороной рамки посредством 
втулки. Фиксаторы иглы и рычага выпол-
нены с возможностью взаимодействия 
между собой. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(11) 3937 (13) F1 
(51) Int. Cl.: A23G 4/08 (2006.01)  

A23G 4/12 (2006.01)  
A23L 1/0532 (2006.01)  
A61K 8/97 (2006.01)  
A61K 9/68 (2006.01)  
A61K 36/05 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  
A61K 36/31 (2006.01)  
A61P 1/02 (2006.01)  
A61Q 11/02 (2006.01)  

(21) a 2007 0340 
(22) 2007.12.21 
(71)(73) FALA Valeriu, MD; RUDIC Valeriu, MD 
(72)  FALA Valeriu, MD; FALA Valentina, MD; 

RUDIC Valeriu, MD; PARII Angela, MD 
(54) Gumă de mestecat comestibilă (variante) 
(57) Invenţia se referă la producerea gumelor de 

mestecat comestibile, ce posedă acţiune cu-
rativoprofilactică, care pot fi utilizate pentru 
îngrijirea şi tratarea cavităţii bucale. 
Guma de mestecat conţine următoarele com-
ponente în raportul, % mas.: edulcorant 
35,0…85,0; plastifiant 0,5…2,0; aromatizator 
0,2…1,2; colorant 0,1…0,5; apă până la 
20,0; extract din biomasa tulpinii ciano-
bacteriei Spirulina platensis recalculat pentru 
substanţă uscată 0,05…0,50; şi/sau extract 
de Flores calendulae recalculat pentru sub-
stanţă uscată 0,5…3,0; şi/sau extract din ră-
dăcini de Armoracia rusticana Lam recalculat 
pentru substanţă uscată 0,05…0,50 sau 
combinaţiile lor; bază restul.  
 

  Revendicări: 11 
* 

*     * 
(54) Edible chewing gum (variants) 
(57) The invention relates to the production of 

edible chewing gums, possessing curative 
and prophylactic action that can be used for 
oral cavity care and treatment. 
The chewing gum comprises the following 
components in the ratio, mass %: edulcorant 
35.0…85.0; plastifier 0.5…2.0; aromatizer 
0.2…1.2; colorant 0.1…0.5; water up to 20.0; 
extract from biomass of Spirulina platensis 
cyanobacterium strain recalculated for dry 
substance 0.05…0.50; and/or extract of Flo-
res calendulae recalculated for dry sub-
stance 0.5…3.0; and/or extract of Armoracia 
rusticana Lam roots recalculated for dry sub-
stance 0.05…0.50 or combinations thereof; 
base the rest. 

 
  Claims: 11 

* 
*     * 

(54) Съедобная жевательная резинка (ва-
рианты) 

(57) Изобретение относится к производству 
съедобных жевательных резинок, обла-
дающих лечебно-профилактическим дей-
ствием, которые могут быть использованы 
для ухода и лечения полости рта. 
Жевательная резинка содержит следую-
щие компоненты в соотношении, масс. %: 
подсластитель 35,0…85,0; пластификатор 
0,5…2,0; ароматизатор 0,2…1,2; краси-
тель 0,1…0,5; воду до 20,0; экстракт из 
биомассы штамма цианобактерии Spiru-
lina platensis в пересчёте на сухое веще-
ство 0,05…0,50; и/или экстракт из Flores 
сalendulae в пересчёте на сухое вещество 
0,5…3,0; и/или экстракт из корней Armo-
racia rusticana Lam в пересчёте на сухое 
вещество 0,05…0,50 или их комбинации; 
основу остальное.  

 
 П. формулы: 11 
 
 
(11) 3938 (13) F1 
(51) Int. Cl.: A61C 7/00 (2006.01)  

A61C 7/12 (2006.01)  
A61C 7/20 (2006.01)  
A61B 17/00 (2006.01)  

(21) a 2008 0119 
(22) 2008.05.07 
(71)(72)(73) FALA Valeriu, MD; CAZACU Igor, MD; 

NISTOR Lilian, MD; GUBAN Liviu, MD; 
CĂLDARE Roman, MD; FALA Valentina, MD 

(54) Metodă de tratament al parodontitei 
migratoare 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
stomatologie şi este destinată pentru trata-
mentul parodontitei migratoare. 
Metoda de tratament al parodontitei migra-
toare constă în aceea că preliminar se înlătu-
ră depunerile dentare, se tratează dinţii ata-
caţi de carie şi complicaţiile ei, se schimbă 
plombele care au margini suspendate, se re-
stabilesc punctele de contact, se pregătesc 
pungile parodontale, se efectuează interven-
ţia chirurgicală cu lambou. Peste 1…2 luni 
după operaţie se efectuează tratamentul or-
todontic, care constă în aceea că mai întâi se 
fixează bracketele pe suprafaţa vestibulară a 
dinţilor, se întinde între ele şi molar de fieca-
re parte o sârmă metalică de ligatură, cuprin-
zând dinţii în formă de opt, şi se apasă sâr-
ma în locurile intersectării ei. Pe partea lin-
guală a dinţilor rotiţi şi de sprijin se fixează 
bracketul sau butonul, totodată elementul fi-
xat de dintele rotit se amplasează mai 
aproape de partea lui, rotită spre partea lin-
guală. În calitate de dinte de sprijin se alege 
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dintele amplasat mai lateral faţă de partea 
dintelui rotită în partea linguală şi se fixează 
între elementele dinţilor rotit şi de sprijin un 
modul elastic tieback. Al doilea modul elastic 
tieback se fixează din partea vestibulară cu 
un capăt de bracketul dintelui rotit şi cu al do-
ilea capăt de bracketul dintelui amplasat de 
partea opusă faţă de dintele de sprijin. După 
închiderea spaţiilor interdentare şi derotirea 
dinţilor rotiţi se efectuează protezarea, apoi 
aplicarea unei atele. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating the migratory perio-
dontitis 

(57) The invention refers to medicine, namely to 
dentistry and is meant for treating the migra-
tory periodontitis. 
The method for treating the migratory perio-
dontitis consists in that there are preliminarily 
removed the dental deposits, it is carried out 
treatment of teeth affected by caries and 
complications thereof, there are changed the 
fillings, having overhanging margins, there 
are restored the contact points, there are 
prepared the parodontal pockets, it is carried 
out the surgical flap operation. Within 1...2 
months after operation it is carried out the or-
thodontal treatment, consisting in that firstly 
there are fixed the brackets on the vestibular 
surface of teeth, it is tightened between them 
and the molar on each side a metal ligature 
wire, embracing the teeth in the form of eight 
and it is squeezed the wire in the intersection 
places thereof. On the lingual part of the 
abutment and turned teeth it is fixed the 
bracket or the button, at the same time the 
element, fixed to the turned tooth, is installed 
closer to its part turned toward the lingual 
part. As abutment tooth is chosen the tooth 
placed more laterally about the tooth part 
turned toward the lingual part and it is fixed 
between the elements of the abutment and 
turned teeth an elastic tieback module. The 
second elastic tieback module is fixed on the 
vestibular side with an end to the bracket of 
the turned tooth and with the second end to 
the bracket of the tooth placed on the oppo-
site side from the abutment tooth. After clo-
sure of interdental spaces and derotation of 
the turned teeth it is carried out the prosthet-
ics, then the splintage. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения миграционного паро-
донтита  

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к стоматологии и предназначено 
для  лечения миграционного пародонтита. 
Метод лечения миграционного пародон-
тита заключается в том, что предва-
рительно удаляют зубные отложения, осу-
ществляют лечение пораженных карие-
сом и его осложнениями зубов, выполня-
ют замену пломб, имеющих нависающие 
края, восстанавливают контактные пунк-
ты, подготавливают пародонтальные кар-
маны, выполняют хирургическую лоскут-
ную операцию. Через 1…2 месяца после 
операции выполняют ортодонтическое 
лечение, заключающееся в том, что сна-
чала фиксируют брекеты на вестибуляр-
ной поверхности зубов, натягивают между 
ними и моляром с каждой стороны метал-
лическую лигатурную проволоку, обхва-
тывая зубы в виде 8 и сдавливают прово-
локу в местах её перекрёста. На язычную 
сторону повёрнутых и опорных зубов фик-
сируют брекет или кнопку, при этом эле-
мент, фиксируемый к повёрнутому зубу, 
устанавливают ближе к его части, повёр-
нутой в язычную сторону. В качестве 
опорного зуба выбирают зуб, располо-
женный латеральнее повёрнутой в языч-
ную сторону части зуба и закрепляют ме-
жду элементами повёрнутого и опорного 
зубов один эластичный модуль tieback. 
Второй эластичный модуль tieback закре-
пляют с вестибулярной стороны одним 
концом к брекету повернутого зуба и вто-
рым концом к брекету зуба, расположен-
ного в противоположной стороне от опор-
ного зуба. После закрытия межзубных 
промежутков и деротации повёрнутых зу-
бов выполняют протезирование, а затем 
шинирование. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3939 (13) B1 
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(21) a 2009 0005 
(22) 2009.01.28 
(71)(72)(73) USATENCO Victor, MD; ŢURCANU 

Ştefan, MD; IACHIMOVA Tatiana, MD; 
DONICA Natalia, MD 

(54) Unguent antimicrobian pe bază de pro-
duse apicole (variante) 

(57)  Invenţia se referă la medicina veterinară, şi 
anume la un unguent antimicrobian pe bază 
de produse apicole, care poate fi utilizat în 
tratamentul plăgilor infectate la animale. 
Unguentul antimicrobian, conform variantei I, 
conţine miere de albine, extracte alcoolice de 
polen, de propolis şi de Callisia fragrans, 
ceară de albine, lanolină şi vaselină în urmă-
torul raport al componentelor, % mas.: 
miere de albine 2…20 
extract alcoolic de polen 2…20 
extract alcoolic de propolis 2…25 
extract alcoolic de Callisia 
fragrans 

 
1…6 

ceară de albine 1…6  
lanolină 5…24 
vaselină 18…68. 
Unguentul antimicrobian, conform variantei 
II, conţine miere de albine, extracte alcoolice 
de polen, de propolis şi de Callisia fragrans, 
polietilenglicol 1500 şi polietilenglicol 400 în 
următorul raport al componentelor, % mas.: 
miere de albine 2…20 
extract alcoolic de polen 2…20 
extract alcoolic de propolis 2…25 
extract alcoolic de Callisia 
fragrans 

 
1…6 

polietilenglicol 1500 12…37 
polietilenglicol 400 17…56. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Antimicrobial ointment on base of bee-
keeping products (variants) 

(57) The invention relates to the veterinary medi-
cine, namely to an antimicrobial ointment on 
base of beekeeping products that can be 
used for treatment of infected wounds to 
animals. 
The antimicrobial ointment, according to 
variant I, contains bee honey, alcoholic ex-
tracts of pollen, propolis and Callisia fra-
grans, beewax, lanolin and vaseline in the 
following component  ratio, mass %:  
bee honey 2…20 
alcoholic extract of pollen  2…20 
alcoholic extract of propolis 2…25 
alcoholic extract of Callisia fra-
grans 

 
1…6 

beewax 1…6 
lanolin 5…24 
vaseline 18…68. 
The antimicrobial ointment, according to va-
riant II, contains bee honey, alcoholic ex-
tracts of pollen, propolis and Callisia fra-
grans, polyethylene glycol 1500 and polyeth-
ylene glycol 400 in the following component 
ratio, mass %:  
bee honey 2…20 
alcoholic extract of pollen  2…20 
alcoholic extract of propolis 2…25 
alcoholic extract of Callisia  
fragrans 

 
1…6 

polyethylene glycol 1500 12…37 
polyethylene glycol 400 17…56. 
 

  Claims: 2 
* 

*     * 
(54) Антимикробная мазь на основе про-

дуктов пчеловодства (варианты) 
(57) Изобретение относится к ветеринарии, а 

именно к антимикробной мази на основе 
продуктов пчеловодства, которая может 
быть использована для лечения инфици-
рованных ран у животных. 
Антимикробная мазь, по варианту I, со-
держит пчелиный мед, спиртовые экс-
тракты пыльцы, прополиса и Callisia 
fragrans, пчелиный воск, ланолин и вазе-
лин при следующем соотношении компо-
нентов, масс. %: 
пчелиный мед 2…20 
спиртовой экстракт пыльцы 2…20 
спиртовой экстракт прополиса 2…25 
спиртовой экстракт Callisia 
fragrans 

 
1…6 

пчелиный воск 1…6 
ланолин 5…24 
вазелин 18…68. 
Антимикробная мазь, по варианту II, со-
держит пчелиный мед, спиртовые экс-
тракты пыльцы, прополиса и Callisia 
fragrans, полиэтиленгликоль 1500 и поли-
этиленгликоль 400 при следующем соот-
ношении компонентов, масс. %: 
пчелиный мед 2…20 
спиртовой экстракт пыльцы 2…20 
спиртовой экстракт прополиса 2…25 
спиртовой экстракт Callisia 
fragrans 

 
1…6 

полиэтиленгликоль 1500 12…37 
полиэтиленгликоль 400 17…56. 
 

 П. формулы: 2 
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(11) 3940 (13) F1 
(51) Int. Cl.: A61K 35/00 (2006.01)  

A61K 35/12 (2006.01)  
A61K 35/30 (2006.01)  
A61K 35/32 (2006.01)  
A61K 35/407 (2006.01)  
A61P 21/00 (2006.01)  
A61P 25/02 (2006.01)  

(21) a 2008 0101 
(22) 2008.04.07 
(71)(72)(73) HADJIU Svetlana, MD 
(54) Metodă de tratament al paraliziei plexului 

brahial 
(57) Invenţia se referă la medicină, neurologie, 

pediatrie şi este destinată tratamentului para-
liziilor plexului brahial la nou-născuţi şi su-
gari. 
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea 
că se administrează per os Bryaconeel şi  
Nervoheel câte 1/4…

1/2 pastilă de 3 ori pe zi 
timp de 1 lună; Cinnamomum-Homaccord N, 
Lymphomyosot şi Galium-Heel N de 3 ori pe 
zi câte 3…5 picături timp de 1 lună; subcuta-
nat Traumeel S câte 0,4…0,8 ml zilnic în 
primele 3 zile, apoi peste 1 zi, Cerebrum 
Compositum N câte 0,4…0,8 ml peste 3 zile, 
Gelsemium-Homaccord câte 0,3…0,5 ml 
peste 2 zile, Ferrum-Homaccord câte 
0,3…0,5 ml peste 3 zile, Circulo-Injeel câte 
0,3…0,6 ml de 2 ori pe săptămână, la o serie 
de tratament de 7…10 injecţii, de asemenea 
Coenzyme compositum şi Ubichinon Com-
positum câte 0,3…0,5 ml o dată pe săptă-
mână, la o serie de tratament de 2…4 injec-
ţii. Totodată, preparatele menţionate se ad-
ministrează în următoarele puncte biologic 
active: T14; V11; IG2-8,12,15; VB21; G5-
12,14-15; P5,9; C3-8; MC3-9; TR3-10; 
AP37,41,55,63,64,65,66. În fiecare punct 
biologic activ se introduce un singur preparat 
medicamentos menţionat câte 0,1…0,3 ml, 
care se administrează  în 3…5 puncte, toto-
dată în fiecare zi se selectează diferite punc-
te biologic active.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating the brachial paralysis 
(57) The invention refers to medicine, neurology, 

pediatrics and is meant for treating the bra-
chial paralysis to the newborns and infants. 
The method, according to the invention, con-
sists in that it is administered per os 
Bryaconeel and Nervoheel 1/4…1/2 tablet 3 
times a day during 1 month; Cinnamomum-
Homaccord N, Lymphomyosot and Galium-

Heel N 3 times a day 3...5 drops during 1 
month; subcutaneously Traumeel S 0.4...0.8 
ml daily in the first 3 days, then in a day, 
Cerebrum Compositum N 0.4...0.8 ml within 
3 days, Gelsemium-Homaccord 0.3...0.5 ml 
within 2 days, Ferrum-Homaccord 0.3...0.5 
ml within 3 days, Circulo-Injeel 0.3...0.6 ml 2 
times a week, at a course of treatment of 
7...10 injections, also Coenzyme compositum 
and Ubichinon Compositum 0.3...0.5 ml once 
a week, at a course of treatment of 2...4 in-
jections. At the same time, the mentioned 
preparations are administered in the follow-
ing biologically active points: T14, V11; IG2-
8,12,15; VB21; G5-12,14-15; P5,9; C3-8; 
MC3-9; TR3-10; AP37,41,55,63,64,65,66. In 
each biologically active point is introduced a 
single mentioned medicinal preparation 
0.1...0.3 ml, administered in 3...5 points, at 
the same time every day there are selected 
different biologically active points. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения паралича плечевого 
сплетения 

(57) Изобретение относится к медицине, нев-
рологии, педиатрии и предназначено для 
лечения паралича плечевого сплетения у 
новорожденных и младенцев. 
Метод, согласно изобретению, заключает-
ся в том, что вводят per os Бриаконель и 
Нервохель по 1/4…1/2 таблетке 3 раза в 
день в течение 1 месяца; Циннамомум-
Гомаккорд Н, Лимфомиозот и Галиум-
Хель Н 3 раза в день в течение 1 месяца 
по 3…5 капель; подкожно Траумель С по 
0,4…0,8 мл ежедневно в первые 3 дня, 
затем через день, Церебрум композитум 
Н по 0,4…0,8 мл через 3 дня, Гельземиум-
Гомаккорд по 0,3…0,5 мл через 2 дня, 
Феррум-Гомаккорд по 0,3…0,5 мл через 3 
дня, Циркуло-Инъуль по 0,3…0,6 мл 2 
раза в неделю, на курс лечения 7…10 
инъекций, а также Коензим композитум и 
Убихинон композитум по 0,3…0,5 мл 1 
раз в неделю, на курс лечения 2…4 инъ-
екции. При этом, указанные препараты 
вводят в следующие биологически актив-
ные точки: T14; V11; IG2-8,12,15; VB21; 
G5-12, 14-15; P5,9; C3-8; MC3-9; TR3-10; 
AP37,41,55,63,64,65,66. В каждую биоло-
гически активную точку вводят только 
один указанный лекарственный препарат 
по 0,1…0,3 мл, который вводят в 3…5 то-
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чек, при этом каждый день выбирают раз-
ные биологически активные точки.   

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3941 (13) F1 
(51) Int. Cl.: C02F 1/32 (2006.01)  

C02F 1/465 (2006.01)  
C02F 1/66 (2006.01)  
C02F 1/72 (2006.01)  
C02F 9/06 (2006.01)  
C02F 101/20 (2006.01)  
C02F 101/30 (2006.01)  
C02F 103/16 (2006.01)  

(21) a 2008 0256 
(22) 2008.10.06 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  COVALIOVA Olga, MD 
(54) Procedeu combinat de epurare a apelor 

galvanice uzate cu reutilizarea metalelor 
(57) Invenţia se referă la procedeele combinate 

de epurare a apelor uzate, în particular a 
apelor galvanice uzate.  
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea 
apelor cu soluţie de peroxid de hidrogen cu o 
concentraţie de 10…20 mg/L, iradierea cu 
radiaţie ultravioletă cu o intensitate de 
15…20 J/cm2·min, alcalinizarea apelor până 
la un pH de precipitare a hidroxizilor insolubili 
ai metalelor grele în camera catodică a elec-
trolizorului la o densitate a curentului de 1…2 
A/dm2, concomitent cu acidularea unui elec-
trolit din săruri auxiliare în camera anodică, 
combinarea electroflotării cu filtrarea precipi-
tatului, dizolvarea lui în anolit şi reutilizarea 
soluţiei obţinute în procesele galvanice.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Combined process for purification of gal-
vanic waste waters with reutilization of 
metals 

(57) The invention relates to the combined pro-
cesses for purification of sewage waters, par-
ticularly of galvanic waste waters. 
The process, according to the invention, in-
cludes treatment of waters with hydrogen 
peroxide solution with a concentration of 
10...20 mg/L, irradiation with ultra-violet ra-
diation with an intensity of 15...20 J/cm2·min, 
alkanization of waters up to a pH of precipita-
tion of the insoluble hydroxides of heavy 
metals in the cathodic chamber of an electro-

lyzer at a current density of 1...2 A/dm2, with 
the concomitant acidulation of an electrolyte 
of auxiliary salts in the anodic chamber, 
combination of electroflotation with filtration 
of the precipitate, dissolution thereof in 
anolyte and reutilization of the obtained solu-
tion in the galvanic processes. 
 
Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Комбинированный способ очистки 
отработанных гальванических вод с 
повторным использованием металлов 

(57) Изобретение относится к комбинирован-
ным способам очистки сточных вод, в ча-
стности отработанных гальванических  
вод. 
Способ, согласно изобретению, включает 
обработку вод раствором перекиси водо-
рода с концентрацией 10…20 мг/л, облу-
чение ультрафиолетовым излучением ин-
тенсивностью 15…20 Дж/см2·мин, подще-
лачивание вод до pH осаждения нерас-
творимых гидроксидов тяжелых металлов 
в катодной камере электролизёра при 
плотности тока 1…2 А/дм2, с одновремен-
ным подкислением электролита из вспо-
могательных солей в анодной камере, со-
вмещение электрофлотации с фильтра-
цией осадка, его растворение в анолите и 
повторное использование полученного 
раствора в гальванических процессах.  
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3942 (13) F1 
(51) Int. Cl.: C07F 15/02 (2006.01)  

C07F 15/06 (2006.01)  
C07C 61/20 (2006.01)  
C07D 307/46 (2006.01)  
A61P 31/06 (2006.01)  

(21) a 2009 0003 
(22) 2009.01.22 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSI-
TATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 

(72)  MELNIC Silvia, MD; PRODIUS Denis, MD; 
ŞOVA Sergiu, MD; TURTA Constantin, MD 

(54) Complecşi ai fierului şi cobaltului cu 
acidul furan-2-carboxilic cu proprietăţi an-
tituberculoase 

(57)  Invenţia se referă la complecşii fierului şi 
cobaltului cu acidul furan-2-carboxilic, cu ac-
tivitate antituberculoasă. 
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Esenţa invenţiei constă în sinteza compuşilor 
complecşi heteronucleari (I-III), cu formula: 
[Fe2CoO(C4H3OCOO)6(L1)(L2)2],  
unde:                                                       
L1=THF           L2= H2O (I) 
L1=DMFA        L2= H2O (II) 
L1=L2=3Cl-Py                (III), 
care manifestă proprietăţi de inhibare a creş-
terii tulpinilor Mycobacterium tuberculosis. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Iron and cobalt complexes with 2-furoic 
acid possessing antituberculous proper-
ties 

(57) The invention relates to iron and cobalt com-
plexes with 2-furoic acid, with antituberculous 
activity. 
Summary of the invention consists in the 
synthesis of heteronuclear compounds (I-III), 
of formula: 
[Fe2CoO(C4H3OCOO)6(L1)(L2)2], where 
L1=THF           L2= H2O (I) 
L1=DMFA        L2= H2O (II) 
L1=L2=3Cl-Py                (III), 
manifesting Mycobacterium tuberculosis cul-
ture growth inhibition properties. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Комплексы железа и кобальта с 2-
фуранкарбоновой кислотой обладаю-
щие антитуберкулёзными свойствами 

(57) Изобретение относится к комплексным 
соединениям железа и кобальта с 2-
фуранкарбоновой кислотой, c антитубер-
кулёзной активностью. 
Сущность изобретения заключается в 
синтезе комплексных гетеро-ядерных со-
единений (I-III), формулы: 
[Fe2CoO(C4H3OCOO)6(L1)(L2)2], где 
L1=THF           L2= H2O (I) 
L1=DMFA       L2= H2O (II) 
L1=L2=3Cl-Py                (III), 
которые проявляют свойства ингибиторов 
роста культур Mycobacterium tuberculosis.     
  

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
 

(11) 3943 (13) F1 
(51) Int. Cl.: C12N 1/14 (2008.01)  

C12R 1/685 (2008.01)  
C07F 15/06 (2006.01)  
C07C 251/70 (2006.01)  
C12N 9/30 (2006.01)  

(21) a 2008 0213 
(22) 2008.08.06 
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIO-

TEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE 
CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 

(72)  DESEATNIC Alexandra, MD; STRATAN Ma-
ria, MD; COROPCEANU Eduard, MD; BO-
LOGA Olga, MD; RIJA Andrei, MD; CLAPCO 
Steliana, MD; TIURIN Janeta, MD; LABLIUC 
Svetlana, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULHAC 
Ion, MD 

(54) Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de 
fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 

(57)  Invenţia se referă la biotehnologie, în particu-
lar la un mediu de cultivare a tulpinii de fungi 
Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 şi poa-
te fi utilizată în industria microbiologică pen-
tru obţinerea enzimelor amilolitice. 
Mediul nutritiv pentru cultivarea tulpinii de 
fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 
conţine, în g/L: amidon 3,0; făină de fasole 
9,0; tărâţe de grâu 18; KH2PO4 2,0; KCl 0,5; 
MgSO4 0,5; [Co(DH)2(Anil)2]2[TiF6] 0,005… 
0,010 şi apă potabilă până la 1 L.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Nutrient medium for cultivation of Asper-
gillus niger 33-19 CNMN FD 02 fungi 
strain 

(57) The invention refers to biotechnology, par-
ticularly to a nutrient medium for cultivation of 
Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 fungi 
strain and can be used in microbiological in-
dustry for obtaining amylolytic enzymes. 
The nutrient medium for cultivation of Asper-
gillus niger 33-19 CNMN FD 02 fungi strain 
contains, in g/L: starch 3.0; beans flour 9.0; 
wheat bran 18; KH2PO4 2.0; KCl 0.5; MgSO4 

0.5; [Co(DH)2(Anil)2]2[TiF6] 0.005…0.010 and 
potable water up to 1 L. 
 
Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Питательная среда для культивирова-
ния штамма гриба Aspergillus niger 33-
19 CNMN FD 02 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к среде для культивирования 
штамма гриба Aspergillus niger 33-19 
CNMN FD 02 и может быть использовано 
в микробиологической промышленности 
для получения амилолитических фермен-
тов. 
Питательная среда для культивирования 
штамма гриба Aspergillus niger 33-19 
CNMN FD 02 содержит, в г/л: крахмал 3,0; 
фасолевую муку 9,0; пшеничные отруби 
18; KH2PO4 2,0; KCl 0,5; MgSO4 0,5; 
[Co(DH)2(Анил)2]2[TiF6] 0,005…0,010 и 
питьевую воду до 1 л. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3944 (13) B1 
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TEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 

(72)  CINCILEI Angela, MD; DÉLORT Anne-Marie, 
FR; TOLOCICHINA Svetlana, MD; DRAGA-
LIN Ion, MD; BUNESCU Andrei, MD; BES-
SE-HOGGAN Pascale, FR; SANCELME 
Martine, FR 

(54) Tulpină de fungi microscopici Penicillium 
corylophilum - destructoare a atrazinei şi 
benzotiazolilor 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în particu-
lar la o tulpină de fungi microscopici din ge-
nul  Penicillium, care poate fi utilizată în in-
dustria microbiologică şi în scopul protecţiei 
mediului ambiant pentru descompunerea 
xenobioticelor. 
Tulpina de fungi microscopici Penicillium 
corylophilum este depozitată în Colecţia Na-
ţională de Microorganisme Nepatogene la 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al 
AŞM sub nr. CNMN - FP - 04 şi asigură des-
compunerea concomitentă a atrazinei şi 
benzotiazolilor. 
  

  Revendicări: 1 
* 

*     * 

(54) Strain of microscopic fungi Penicillium 
corylophilum - destructor of atrazine and 
benzothiazoles 

(57) The invention refers to biotechnology, namely 
to a strain of microscopic fungi of Penicillium 
genus, that can be used in microbiological 
industry and with the purpose of environ-
mental protection for decomposition of xeno-
biotics. 
The strain of microscopic fungi Penicillium 
corylophilum is deposited with the National 
Collection of Nonpathogenic Microorganisms 
of the Institute of Microbiology and Biotech-
nology of ASM under the number CNMN - 
FP - 04 and provides for the concomitant de-
composition of atrazine and benzothiazoles. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Штамм микроскопических грибов Peni-
cillium сorylophilum - деструктор атра-
зина и бензотиазолов 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к штамму микроскопических 
грибов из рода Penicillium, который может 
быть использован в микробиологической 
промышленности и с целью защиты окру-
жающей среды для разложения ксенобио-
тиков. 
Штамм микроскопических грибов Penicilli-
um сorylophilum депонирован в Нацио-
нальной Коллекции Непатогенных Микро-
организмов в Институте Микробиологии и 
Биотехнологии АНМ под № CNMN - FP - 
04 и обеспечивает одновременное разло-
жение атразина и бензотиазолов. 
  

 П. формулы: 1 
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(54) Procedeu de cultivare submersă a tulpinii 
de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN  
FD 02 
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(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în special 
la cultivarea submersă a tulpinii de fungi  
Aspergillus niger  33-19 CNMN FD 02 şi poa-
te fi utilizată în industria microbiologică pen-
tru obţinerea enzimelor amilolitice. 
Procedeul, conform invenţiei, include creşte-
rea culturii de fungi pe malţ-agar timp de 14 
zile, pregătirea suspensiei de spori prin spă-
larea culturii de fungi cu apă distilată, trata-
rea suspensiei de spori cu unde de intensita-
te joasă cu lungimea de λ=7,1 mm, emise în 
regim continuu, timp de 15 min, introducerea 
suspensiei de spori în cantitate de 10% vol. 
într-un mediu nutritiv steril care conţine, g/L:  
făină de fasole - 9,0; tărâţe de grâu - 18,0; 
MgSO4 - 0,5; KH2PO4 - 2,0; KCl - 0,5; apă 
potabilă până la 1 L сu pH-ul mediului  3,0, 
cultivarea submersă în baloane Erlenmayer 
în condiţii de agitare la temperatura de 
28…30˚C, timp de 144 ore.  
Rezultatul constă în majorarea conţinutului 
de enzime amilolitice şi în micşorarea duratei 
de cultivare. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for deep cultivation of Aspergil-
lus niger 33-19 CNMN FD 02 fungus strain 

(57) The invention refers to biotechnology, par-
ticularly to deep cultivation of Aspergillus ni-
ger 33-19 CNMN FD 02 fungus strain and 
can be used in microbiological industry for 
obtaining amylolytic enzymes. 
The process, according to the invention, in-
cludes growing of the fungus culture on agar 
beer wort during 14 days, preparation of the 
spore suspension by washing  the fungus 
culture with distilled water, treatment of the 
spore suspension with low-intensity waves 
with a length of λ=7.1 mm, emitted in con-
tinuous regime, during 15 min, introduction of 
the spore suspension in a quantity of 10 vol. 
% into a sterile nutrient medium containing, 
g/L: bean flour – 9.0; wheat bran – 18.0; 
MgSO4 – 0.5; KH2PO4 – 2.0; KCl – 0.5; pota-
ble  water up to 1 L with the medium pH 3.0, 
deep cultivation in Erlenmayer flasks in con-
ditions of agitation at the temperature of 
28…30°C, during 144 hours. 
The result consists in increasing the content 
of amylolytic enzymes and in reducing the 
duration of cultivation. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ глубинного культивирования  
штамма гриба Aspergillus niger 33-19 
CNMN FD 02 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к глубинному культивированию 
штамма гриба Aspergillus niger 33-19 
CNMN FD 02 и может быть использовано 
в микробиологической промышленности 
для получения амилолитических фермен-
тов.  
Способ, согласно изобретению, включает 
выращивание культуры гриба на агаризи-
рованном пивном сусле в течение 14 
дней, приготовление суспензии спор пу-
тем отмывания культуры гриба дистилли-
рованной водой, обработку суспензии 
спор волнами низкой интенсивности с 
длиной волны λ = 7,1 мм, испускаемыми в 
непрерывном режиме, в течение 15 мин, 
внесение суспензии спор в количестве 
10% об. в стерильную питательную  сре-
ду, которая содержит, г/л:  муку фасоле-
вую – 9,0; пшеничные отруби – 18,0; 
MgSO4 – 0,5; KH2PO4  – 2,0; КCl – 0,5; воду  
питьевую до 1 л с рН  среды 3,0, глубин-
ное культивирование в колбах Эрлен-
мeйера в условиях перемешивания при 
температуре 28…30˚C, в течение 144 ча-
сов. 
Результат состоит в увеличении содержа-
ния амилолитических ферментов и в со-
кращении продолжительности культиви-
рования. 
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(54) Dispozitiv al gurii de vânt pentru introdu-
cerea mediilor gazoase sub un strat de 
metal lichid 

(57) Invenţia se referă la metalurgie, şi anume la 
producerea şi prelucrarea metalului lichid. 
Dispozitivul gurii de vânt pentru introducerea 
mediilor gazoase sub un strat de metal lichid 
conţine un bloc cu locaş din material refrac-
tar, în care este încorporată o bucşă, formată 
din nişte ţevi metalice coaxiale, având pe 
partea prevăzută pentru introducerea în 
metalul lichid cel puţin un canal de lucru 
central şi cel puţin un canal de lucru inelar. 
Aceste canale de lucru sunt unite separat cu 
nişte racorduri pentru debitarea mediilor 
gazoase în metal. Ţevile metalice coaxiale 
constau după lungime din două secţii îmbi-
nate reciproc de diferite diametre, prima 
dintre care are un diametru mai mic şi este 
destinată pentru debitarea mediilor gazoase 
în metalul lichid, iar a doua are un diametru 
mai mare şi este unită cu nişte racorduri 
pentru debitarea separată a mediilor gazoa-
se în canalele de lucru ale primei secţii. 
Secţia a doua conţine o ţeavă metalică supli-
mentară şi este executată numai cu canale 
de lucru inelare, ţeava interioară a căreia 
este închisă la ambele capete şi este um-
plută cu material refractar, iar jocurile cana-
lelor de lucru inelare ale acestei secţii for-
mează capilare pentru metalul lichid. 

 
  Revendicări: 6 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Tuyere device for introducing gaseous 
media under a liquid-metal layer 

(57) The invention relates to producing and proc-
essing liquid metal in metallurgy.  
The tuyere device for introducing gaseous 
media under a liquid-metal layer comprises a 
refractory nest block provided with a sleeve 
incorporated therein, coaxial metal tubes 
provided with at least one central operating 
channel and at least one annular operating 
channel which are arranged on the side 
thereof for entering a liquid metal and sepa-
rately connected to inlets for supplying gase-
ous media to the metal. According to said in-
vention, said coaxial metal tubes consist of 
two interconnected sections having different 
diameters, the first section has a smaller di-
ameter and is used for supplying the gase-
ous media to the liquid metal, and the sec-
ond section has a larger diameter and is 
connected to said inlets for separately sup-

plying the gaseous media to the operating 
channels of the first section, at the same time 
the second section is provided with an addi-
tional metal tube and with the annular operat-
ing channels only, the internal tube of said 
section is closed on both ends thereof and 
filled with refractory material, the spaces of 
said annular operating channels of the tuyere 
are embodied in the form of capillaries for the 
liquid metal.  
 

  Claims: 6 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Фурменное устройство для введения 
газовых сред под уровень жидкого ме-
талла     

(57) Изобретение относится к металлургии, а 
именно к производству и обработке жид-
кого металла. 
Фурменное устройство для введения га-
зовых сред под уровень жидкого металла 
содержит гнездовой блок из огнеупорного 
материала, в который встроена гильза, 
состоящая из соосных металлических 
труб, имеющие на стороне, предназна-
ченной для ввода в жидкий металл, как 
минимум один центральный рабочий 
канал и по крайней мере один кольцевой 
рабочий канал. Эти рабочие каналы по-
рознь соединены с подводами для подачи 
газовых сред в металл. Соосные метал-
лические трубы по длине состоят из двух 
разных по диаметру взаимосвязанных 
частей, первая из которых имеет меньший 
диаметр и предназначена для подачи 
газовых сред в жидкий металл, а вторая 
имеет больший диаметр и соединена с 
подводами для подачи порознь газовых 
сред в рабочие каналы первой части. 
Вторая часть содержит дополнительную 
металлическую трубу и выполнена только 
с кольцевыми рабочими каналами, вну-
тренняя труба которой закрыта с обоих 
торцов и заполнена огнеупорным мате-
риалом, а зазоры кольцевых рабочих ка-
налов этой части создают капилляры для 
жидкого металла. 

 
 П. формулы: 6 
 Фиг.: 5 
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(22) 2007.12.27 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; 

MALCOCI Iulian, MD; RUSU Eugen, MD 
(54) Mecanism de alimentare a dozatorului cu 

pahare 
(57) Invenţia se referă la utilajul pentru dozarea şi 

împachetarea produselor friabile sau pulve-
rulente şi poate fi utilizată în industriile ali-
mentară, chimică şi medicală. 
Mecanismul de alimentare a dozatorului cu 
pahare conţine un alimentator cilindric (11), 
în care sunt amplasate paharele (3) în stivă 
şi un mecanism pneumatic sau hidraulic (5) 
de avansare  a paharului (3) din stivă, care 
include un cilindru (4) cu piston (7), unit cu o 
tijă (8), pe capătul căreia este fixată articulat 
o placă (9), formând o furcă, pentru desprin-
derea unui pahar (3) de la stivă, care este 
unită articulat cu o pârghie articulată (12), ce 
opreşte paharele (3) de la căderea liberă. 
Dozatorul (1) este executat rotativ, cu un 
anumit număr de locaşuri (2) pentru pahare 
(3) şi este legat cu tija (8) pistonului (7). 
Placa (9) a furcii poate fi fixată articulat în 
partea de sus sau în partea de jos a tijei (8). 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Mechanism for meter feeding with sleeves 
(57) The invention relates to the equipment for 

dosing and packaging of loose and powder 
products and can be used in the food, 
chemical and medical industries. 
The mechanism for meter feeding with 
sleeves comprises a cylindrical feeder (11), 
wherein there are stacked sleeves (3) and a 
pneumatic or hydraulic mechanism (5) for 
feeding the sleeve (3) from the stack, includ-
ing a cylinder (4) with piston (7), joined with a 
rod (8), on the end of which it is articulately 
fixed a plate (9), forming a fork, for detach-
ment of one sleeve (3) from the stack, articu-
lately joined with an articulated lever (12), re-
taining the sleeves (3) from the free fall. The 
meter (1) is made rotary, with a certain num-
ber of nests (2) for sleeves (3) and is con-
nected to the rod (8) of the piston (7). 
The plate (9) of the fork can be articulately 
fixed in the upper or lower part of the rod (8). 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Механизм для заправки дозатора ста-
канами 

(57) Изобретение относится к оборудованию 
для дозировки и упаковки сыпучих или по-
рошкообразных продуктов и может быть 
использовано в пищевой, химической и 
медицинской промышленностях.  
Механизм для заправки дозатора стака-
нами содержит цилиндрический питатель 
(11), в котором размещены стаканы (3) 
стопкой и пневматический или гидравли-
ческий механизм (5) для подачи стакана 
(3) из стопки, который включает цилиндр 
(4) с поршнем (7), соединенными со што-
ком (8), на конце которого шарнирно за-
креплена пластина (9), образуя вилку, для 
отделения одного стакана (3) от стопки, 
которая шарнирно соединена с шарнир-
ным  рычагом (12), удерживающим стака-
ны (3) от свободного падения. Дозатор (1) 
выполнен вращающимся, с определен-
ным числом гнезд (2) под стаканы (3) и 
соединен со штоком (8) поршня (7).  
Пластина (9) вилки может быть зафикси-
рована шарнирно в верхней или нижней 
части штока (8). 
 

 П. формулы: 3 
 Фиг.: 5 
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(54) Dispozitiv de determinare a capacităţii de 
ungere a lubrifianţilor 

(57) Invenţia se referă la domeniul de încercare a 
materialelor, în particular pentru estimarea şi 
compararea capacităţii de ungere a diferiţilor 
lubrifianţi. 
Dispozitivul de determinare a capacităţii de 
ungere a lubrifianţilor conţine o portprobă (1) 
pentru fixarea unei probe (2) de lubrifiant, un 
dispozitiv de solicitare a sarcinii cu un pene-
trator (3) şi o piramidă din diamant. Dispoziti-
vul conţine suplimentar un bloc de comandă 
(4) a sarcinii solicitate asupra penetratorului 
(3), un bloc de control (5) al adâncimii de 
afundare a piramidei în probă (2), un bloc (6) 
de deplasare pas cu pas în direcţie longitudi-
nală şi transversală a portprobei (1) cu proba 
(2), un bloc (7) de aplicare şi de schimbare a 
lubrifianţilor, un bloc de calculare-reglare (8), 
ce funcţionează conform unui program pre-
stabilit, înregistrat pe un purtător de informa-
ţii, executat cu posibilitatea citirii şi transfor-
mării ulterioare automate a informaţiei în 
semnale de calcul şi de comandă.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for determining the lubricating 
ability of lubricants 

(57) The invention relates to the field of material 
testing, particularly for estimating and com-
paring the lubricating ability of different lubri-
cants. 
The device for determining the lubricating 
ability of lubricants comprises a holder (1) for 
fixation of a lubricant probe (2), a loading de-
vice with an indentor (3) and a diamond 
pyramid. The device additionally contains a 
control unit (4) of the load to the indentor (3), 
a unit for monitoring (5) the pyramid depth 
sinking into the  probe (2), a unit (6) of longi-
tudinal and transversal step-by-step dis-
placement of the  holder (1) with the probe 
(2), a unit (7) for application and change of 
the lubricants, a calculation-regulation unit 
(8), functioning according to a preset pro-
gram, recorded on an information medium, 
made with the possibility of subsequent 
automatic read-out and transformation of in-
formation into calculation and control signals. 
  

  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для определения смазы-
вающей способности смазочных мате-
риалов 

(57) Изобретение относится к области испыта-
ния материалов, в частности для оценки и 
сопоставления смазывающей способно-
сти различных смазочных материалов. 
Устройство для определения смазываю-
щей способности смазочных материалов 
содержит держатель (1) для крепления 
образца (2) смазочного материала, нагру-
зочное устройство с индентором (3) и ал-
мазной пирамидкой. Устройство дополни-
тельно содержит блок управления (4) на-
грузкой на индентор (3), блок контроля (5) 
глубины погружения пирамидки в образец 
(2), блок (6) пошагового продольного и по-
перечного перемещения держателя (1) с 
образцом (2), блок (7) нанесения и смены 
смазочных материалов, расчетно-регули-
рующий блок (8), работающий по заранее 
составленной программе, записанной на 
носителе информации, выполненным с 
возможностью последующего автомати-
ческого считывания и преобразования 
информации в расчетные и управляющие 
сигналы.  
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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electrice şi electronice şi poate fi utilizată 
pentru măsurarea cu precizie înaltă a rezis-
tenţei. 
Metoda constă în aceea că se formează un 
circuit de măsurare din obiectul măsurat, un 
generator de curent continuu şi contactele de 
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ieşire ale unui convertor de impedanţă, la ca-
re se reproduce o impedanţă cu caracter de 
rezistenţă negativă, se controlează semnalul 
de dezechilibru prin determinarea momentu-
lui trecerii lui prin valoarea zero, se echili-
brează circuitul de măsurare prin reglarea 
impedanţei reproduse de convertor şi se de-
termină valoarea rezistenţei măsurate, reie-
şind din egalitatea ei cu valoarea inversă a 
rezistenţei reproduse de convertor în starea 
de echilibru a circuitului de măsurare. Circui-
tul de măsurare se formează prin conectarea 
în paralel a generatorului de semnal, obiectu-
lui măsurat şi a contactelor de ieşire ale con-
vertorului de impedanţă, iar semnalul de 
dezechilibru se formează prin sumarea cu-
renţilor care trec prin obiectul măsurat şi con-
tactele de ieşire ale convertorului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method for resistance measurement 
(57) The invention relates to the field of electrical 

and electronic measurements and can be 
used for resistance high-accuracy measure-
ment. 
The method consists in that it is formed a 
metering circuit from the measured object, a 
direct current generator and output contacts 
of an impedance converter, to which it is re-
produced an impedance of negative resis-
tance character, it is controlled the nonequi-
librium signal by determining the moment of 
passage thereof through zero value, it is 
equilibrated the metering circuit by controlling 
the impedance reproduced by the converter 
and it is determined the measured imped-
ance value reasoning from its equality to the 
opposed value of the resistance reproduced 
by the impedance converter in the equilib-
rium condition of the metering circuit. The 
metering circuit is formed by the connection 
in parallel of the signal generator, of the 
measured object and of the output contacts 
of the impedance converter, and the non-
equilibrium signal is formed by summing the 
currents passing through the measured ob-
ject and the output contacts of the converter.  

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

 
 

(54) Способ измерения сопротивления 
(57) Изобретение относится к области элек-

трических и электронных измерений и 
может быть использовано для измерения 
сопротивления с высокой точностью. 
Метод заключается в том, что формируют 
измерительную цепь из измеряемого объ-
екта, генератора постоянного тока и вы-
ходных контактов конвертора импеданса, 
на которых воспроизводят импеданс с ха-
рактером отрицательного сопротивления, 
проверяют сигнал неравновесия путем 
определения момента его прохождения 
через нулевое значение, уравновешивают 
измерительную цепь путем регулирования 
воспроизводимого конвертором импедан-
са и определяют значение измеряемого 
сопротивления исходя из его равенства 
обратному значению сопротивления вос-
производимого конвертором в состоянии 
равновесия измерительной цепи. Измери-
тельная цепь образуется путем парал-
лельного соединения генератора сигнала, 
измеряемого объекта и выходных контак-
тов конвертора импеданса, а сигнал не-
равновесия формируют путем суммиро-
вания токов протекающих через измеряе-
мый объект и выходные  контакты конвер-
тора. 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
(11) 3950 (13) B2 
(51) Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)  

G06K 1/12 (2006.01)  
G06K 9/18 (2006.01)  
G06K 9/46 (2006.01)  
G06K 9/78 (2006.01)  
B82B 3/00 (2006.01)  

(21) a 2007 0006 
(22) 2007.01.12 
(71)(72)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD 
(54) Procedeu de identificare a obiectului 

electroconductor 
(57) Invenţia se referă la domeniul identificării 

resurselor materiale şi poate fi utilizată pen-
tru identificarea pieselor electroconductoare 
în industriile constructoare de maşini, de 
avioane, în domeniul apărării etc. 
Procedeul de identificare a obiectului elec-
troconductor constă în aceea că pe acesta 
se imprimă un număr de identificare, pe care 
se aplică o grilă informaţională de coordona-
te, pe care, la rândul său, se aplică o imagi-
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ne nereproductibilă prin descărcări electrice 
punctiforme între obiect şi un electrod, exe-
cutat din nanocompoziţi ai pulberilor ultra-
disperse de metal, instalat cu interstiţiu de-
asupra grilei informaţionale. După care grila 
cu imaginea nereproductibilă obţinută se în-
registrează într-o bază de date electronică, 
totodată conform legii numerelor aleatorii pe 
imaginea nereproductibilă se selectează cel 
puţin un semn, coordonatele căruia pe grila 
informaţională şi caracteristica lui spectrală 
se înregistrează într-o bază de date electro-
nică independentă. Identificarea obiectului se 
realizează, la prima etapă, prin compararea 
numărului de identificare şi a imaginii obţinu-
te a grilei informaţionale cu cele înregistrate 
în baza de date electronică, iar la etapa a 
doua prin compararea numărului de identifi-
care şi a caracteristicii spectrale a semnului 
selectat aleatoriu cu cele înregistrate în baza 
de date electronică independentă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method for identification of the current-
conducting object 

(57) The invention relates to the field of identifica-
tion of material resources and can be used 
for identification of current-conducting parts 
in mechanical engineering, aircraft building, 
defense branch etc.  
The method for identification of the current-
conducting object consists in that it is im-
printed thereon an identification number, on 
which it is applied an information coordinate 
grid, on which, in its turn, it is applied an irre-
producible image by point electric discharge 
between the object and an electrode, made 
of nanocomposites of superdispersed metal 
powders, installed with interstice above the 
information grid. Afterwards the grid with the 
obtained irreproducible image is entered in 
an electronic database, at the same time ac-
cording to the law of random numbers on the 
irreproducible image is selected at least a 
spot, the coordinates of which on the infor-
mation grid and its spectral characteristics 
are entered in an independent electronic da-
tabase. The identification of the object is car-
ried out, in the first stage, by comparing the 
 
 
 

identification number and the obtained image 
with those entered in the electronic database 
and in the second stage by comparing the 
identification number and the spectral char-
acteristics of the randomly selected spot with 
those entered in the independent electronic 
database.         

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ идентификации электропрово-
дящего объекта 

(57) Изобретение относится к области иден-
тификации материальных ресурсов и мо-
жет быть использовано для идентифика-
ции электропроводящих деталей в маши-
ностроении, авиастроении, оборонной от-
расли и т. д.  
Способ идентификации электропроводя-
щего объекта состоит в том, что на него 
отпечатывают идентификационный номер, 
на который наносят информационную ко-
ординатную сетку, на которую, в свою оче-
редь, наносят невоспроизводимую картин-
ку точечным электрическим разрядом 
между объектом и электродом, выпол-
ненным из нанокомпозитов ультрадис-
персных металлических порошков, уста-
новленный с зазором над информацион-
ной сеткой. После чего сетку с полученной 
невоспроизводимой картинкой вносят в 
электронную базу данных, при этом по 
закону случайных чисел на невоспроиз-
водимой картинке выделяют, по крайней 
мере, одно пятно, координаты которого на 
информационной сетке и его спектраль-
ную характеристику вводят в независимую 
электронную базу данных. Идентифика-
цию объекта осуществляют, на первом 
этапе, путем сличения идентификацион-
ного номера и полученную картину инфор-
мационной сетки с зарегистрированными 
в электронной базе данных, а на втором 
этапе, путем сличения идентификацион-
ного номера и спектральной характерис-
тики случайно выбранного пятна с заре-
гистрированными в независимой электрон-
ной базе данных. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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FF9Y Brevete de invenţie  
de scurtă durată acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты 

на изобретения 
 

 
rice persoana interesată are dreptul se ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare 
a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului. 

Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea 
privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008. 

Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată  
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct 
sau se pot comanda cópii, contra cost. 

 
 
ny person is in right to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent 
within 6 months as from the date of publication of the mention of granting the patent. The op-

position shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of Art. 57(2) of 
the Law on the Protection of Inventions No. 50-XVI of 07.03.2008. 

At the same time with the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for 
invention, the application documents, are exposed in the AGEPI library, available to the public, and can 
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee. 

 
 

 

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном 
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публи-

кации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на ос-
новании положений, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 об ох-
ране изобретений. 

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 

O 

A 

Л 
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(11) 45 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01H 1/04 (2006.01)  

A01H 5/02 (2006.01)  
(21) s 2009 0067 
(22) 2009.04.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

GIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTI-
INŢE A MOLDOVEI, MD 

(72) CRAVCENCO Anatol, MD; ANTOCI Liudmila, 
MD; SALTANOVICI Tatiana, MD; JACOTĂ 
Anatol, MD 

(54) Metodă de selectare a genotipurilor de 
tomate rezistente la temperaturi înalte 

(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular 
la o metodă de selectare a genotipurilor de 
tomate rezistente la temperaturi înalte. 
Metoda de selectare a genotipurilor de toma-
te rezistente la temperaturi înalte include co-
lectarea florilor complet deschise, separarea 
anterelor şi polenului, divizarea polenului în 
trei părţi, amplasarea fiecărei părţi în termos-
tate cu trei fonduri de temperatură: 38, 45 şi 
48°C şi tratarea polenului la fiecare tempera-
tură menţionată timp de 3, 4 şi 6 ore, semă-
narea polenului tratat pe mediul nutritiv, care  
conţine, în % mas.: zaharoză 15, acid boric 
0,006 şi apă distilată restul, şi cultivarea lui 
timp de trei ore la temperatura de 27°C, de-
terminarea viabilităţii polenului după raportul 
dintre numărul de grăuncioare de polen ger-
minate şi numărul total de grăuncioare anali-
zate, exprimate în procente, cu prelucrarea 
ulterioară a datelor obţinute prin metoda  de 
analiză dispersională trifactorială cu determi-
narea indicilor capacităţii de adaptibilitate in-
tegrală după valorile medii ale viabilităţii po-
lenului pe toate fondurile de temperatură, 
capacităţii de adaptibilitate specifică după ac-
ţiunea de lungă durată a temperaturii şi ca-
pacităţii de adaptibilitate specifică după acţi-
unea nivelului înalt al temperaturilor, fiind se-
lectate genotipurile care au indicii determinaţi 
mai înalţi. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method for selecting tomato genotypes 

resistant to higher temperatures 
(57) The invention refers to agriculture, particu-

larly to a method for selecting tomato geno-
types resistant to higher temperatures. 
The method for selecting tomato genotypes 
resistant to higher temperatures includes col-
lection of completely tripped flowers, separa-
tion of anthers and pollen, division of pollen 
into three parts, placement of each part into 

thermostats with three temperature back-
grounds: 38, 45 and 48°C and treatment of 
pollen at each mentioned temperature during 
3, 4 and 6 hours, sowing of the treated pollen 
on a nutrient medium, containing, in mass %: 
sucrose 15, boric acid 0.006 and distilled wa-
ter the rest, and cultivation thereof during 
three hours at a temperature of 27°C, deter-
mination of the pollen viability according to 
the ratio between the number of germinated 
pollen grains and the total number of ana-
lyzed grains, expressed in percents, with 
subsequent processing of the obtained data 
by the method of three-factor dispersing 
analysis with determination of the indexes of 
overall adaptive capacity according to the 
pollen viability average values on all tem-
perature backgrounds, of specific adaptive 
capacity according to the temperature long-
term action and of specific adaptive capacity 
according to the temperature high level ac-
tion, being selected the genotypes having 
determined higher indexes. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод отбора генотипов томатов ус-
тойчивых к повышенным температу-
рам 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, в частности к методу отбора ге-
нотипов томатов, устойчивых к повышен-
ным температурам. 
Метод отбора генотипов томатов, устой-
чивых к повышенным температурам, 
включает сбор полностью раскрытых 
цветков, отделение пыльников и пыльцы, 
разделение пыльцы на три части, разме-
щение каждой части в термостатах при 
трех температурных фонах: 38, 45 şi 48°C 
и обработку пыльцы при каждой упомяну-
той температуре в течение 3, 4 и 6 часов, 
посев обработанной пыльцы на питатель-
ную среду, содержащую, в масс. %: саха-
розу 15, борную кислоту 0,006 и дистил-
лированную воду остальное и культиви-
рование ее в течение трех часов при тем-
пературе 27°C, определение жизнеспо-
собности пыльцы по соотношению коли-
чества проросших пыльцевых зерен ко 
всем анализируемым зернам, выражен-
ной в процентах, с последующей обработ-
кой полученных данных методом трех-
факторного дисперсионного анализа с оп-
ределением индексов общей адаптивной 
способности по средним значениям жиз-
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неспособности пыльцы на всех темпера-
турных фонах, специфической адаптивной 
способности по длительному действию 
температуры и специфической адаптив-
ной способности по действию высокого 
уровня температур, при этом отбирают 
генотипы, имеющие более высокие опре-
деленные индексы.   

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 46 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01H 4/00 (2006.01)  

C12N 5/04 (2006.01)  
A01N 27/00 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  

(21) s 2009 0042 
(22) 2009.03.03 
(67)* a 2009 0026, 2009.03.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

GIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTI-
INŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  CALALB Tatiana, MD; JACOTĂ Anatol, MD; 
BUJOREANU Nicolae, MD; CHIRILOVA 
Eleonora, MD; BEJAN Nina, MD 

(54) Procedeu de obţinere in vitro a biomasei 
de fructe de Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliot 

(57)  Invenţia se referă la biotehnologie. 
Procedeul, conform invenţiei, include obţinerea 
in vitro a explantelor din fructe de Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliot, cultivarea lor pe 
mediul nutritiv Murashige-Skoog, care conţine 
suplimentar: acid naftilacetic 3,0…3,5 mg/L; 
kinetină 0,5 mg/L; zaharoză 60 g/L, având pH 
5,7, totodată cultivarea se efectuează la 
temperatura de 18…22°C, cu fotoperioada zi-
noapte respectiv de 16 şi 8 ore. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Process for obtaining in vitro fruit bio-

mass of Aronia melanocarpa (Michx.) El-
liot 

(57) The invention relates to biotechnology. 
The process, according to the invention, in-
cludes obtaining in vitro of explants from 
fruits of chokeberry Aronia melanocarpa 
(Michx.) Elliot, cultivation thereof on the Mu-
rashige-Skoog nutrient medium, additionally 
containing: naphthaleneacetic acid 3.0…3.5 
mg/L; kinetin 0.5 mg/L; saccharose 60 g/L, 
having the pH of 5.7, at the same time culti-
vation is carried out at the temperature of 

18...22oC, with the day-night photoperiod re-
spectively of 16 and 8 hours. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения in vitro фруктовой 
биомассы черноплодной рябины Aro-
nia melanocarpa (Michx.) Elliot 

(57) Изобретение относится к биотехнологии. 
Способ, согласно изобретению, включает 
получение in vitro эксплантов из плодов 
черноплодной рябины Aronia melanocarpa 
(Michx.) Elliot, культивирование их на пи-
тательной среде Мурасиге и Скуга, кото-
рая дополнительно содержит: нафтилук-
сусную кислоту 3,0…3,5 мг/л; кинетин 0,5 
мг/л; сахарозу 60 г/л, с pH 5,7, при этом 
культивирование осуществляют при тем-
пературе 18…22°C, с фотопериодом день-
ночь соответственно 16 и 8 часов. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 47 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01K 1/02 (2006.01)  
(21) s 2009 0059 
(22) 2008.06.19 
(67)* a 2008 0164, 2009.04.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI 

STATISTICĂ, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, 
MD; BAJURA Tudor, MD 

(72)  KOHANOVSKI Gheorghi, MD; BAJURA Tu-
dor, MD; CHILIMAR Sergiu, MD; DOGA Va-
leriu, MD; RADIONOV Vladimir, MD; BIZUŢ-
CHI Ion, MD; ALBU Ion, MD; MEREACRE 
Simion, MD 

(74) CRASNOVA Nadejda 
(54) Instalaţie pentru întreţinerea scroafei şi 

purceilor (variante) şi procedeu de 
creştere a lor 

(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular 
la o instalaţie pentru întreţinerea scroafelor şi 
purceilor şi la un procedeu de creştere a lor. 
Instalaţia conform variantei 1 include o secţie 
de fătare şi creştere cu cel puţin o boxă am-
plasată  în ea şi o secţie de îngrăşare, sepa-
rate printr-o despărţitură cu o deschizătură, 
executată cu posibilitatea de a fi închisă er-
metic. Boxa constă din pereţii frontal (4), la-
terali (5) şi posterior (6). Peretele frontal (4) 
este înzestrat cu uşiţe (8), troace (7) pentru 
scroafe, fixate pe uşiţe (8), şi troacă pentru 
purcei (7). Din partea interioară a peretelui  
frontal sunt fixate în consolă pe suporturi ver-
ticale două despărţituri pivotante (9), dotate 
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cu o scoabă de închidere, de-a lungul pereţi-
lor laterali sunt instalate cu posibilitatea rotirii 
în jurul axurilor lor orizontale despărţituri 
(10). Peretele posterior (6) este dotat cu fixa-
toare (12), cu o despărţitură pivotantă (11) fi-
xată în consolă pe un ax vertical şi cu o uşiţă 
(13). Boxa este amplasată cu peretele poste-
rior lipit de despărţitura dintre secţii cu coin-
ciderea deschizăturii din despărţitură cu uşiţa 
din peretele posterior. 
Instalaţia conform variantei 2 include o secţie 
de fătare şi creştere cu cel puţin o boxă am-
plasată  în ea şi o secţie de îngrăşare, sepa-
rate printr-o despărţitură cu o deschizătură, 
executată cu posibilitatea de a fi închisă er-
metic. Boxa constă din pereţii frontal (4) şi la-
terali (5). Peretele frontal (4) este înzestrat 
cu uşiţe (8), troace (7) pentru scroafe, fixate 
pe uşiţe (8), şi troacă (7) pentru purcei. Din 
partea interioară a peretelui frontal sunt fixa-
te în consolă pe suporturi verticale două 
despărţituri pivotante (9), dotate cu o scoabă 
de închidere. De-a lungul pereţilor laterali 
sunt instalate cu posibilitatea rotirii în jurul 
axurilor lor orizontale despărţituri (10). Pereţii 
laterali (5) sunt înzestraţi cu suporturi cu întă-
riri; boxa prin intermediul unor suporturi cu 
întăriri, fixatoarele (12) şi despărţitura pivo-
tantă (11) fixată în consolă pe un ax vertical 
sunt fixate de  despărţitura (1), ce separă 
secţiile de fătare şi creştere şi de îngrăşare.  
Procedeul include amplasarea izolată a câte 
două scroafe cu acelaşi termen de fătare în 
fiecare boxă, instalată în secţia de fătare şi 
creştere, cu asigurarea posibilităţii purceilor 
de a contacta unul cu altul din momentul 
naşterii, înţărcarea purceilor şi creşterea lor, 
transferul acestora la îngrăşare în compo-
nenţa aceluiaşi grup tehnologic. Transferul 
purceilor se efectuează prin trecerea liberă a 
lor din boxa pentru întreţinerea scroafelor şi 
purceilor sus-menţionată în secţia de îngră-
şare prin deschizătura din despărţitura dintre 
secţiile de fătare şi creştere şi de îngrăşare.  

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54) Sow and piglet keeping installation (vari-
ants) and process for breeding thereof 

(57) The invention refers to agriculture, particu-
larly to a sow and piglet keeping installation 
and to a process for breeding thereof. 
The installation, according to variant 1, in-
cludes a farrowing and complementary bree-
ding section with at least a box installed 

therein and a fattening section, separated by 
a partition with an aperture, made with the 
possibility of hermetic closure. The box con-
sists of front (4), lateral (5) and back (6) 
walls. The front wall (4) is equipped with 
doors (8), feeding troughs (7) for sows, fixed 
on the doors (8), and a feeding trough for 
piglets (7). On the inside of the front wall 
there are supported as a cantilever on verti-
cal supports two revolving partitions (9), 
equipped with a locking cramp, along the lat-
eral walls there are installed with the possibil-
ity of rotating about their horizontal axles par-
titions (10). The back wall (6) is equipped 
with fixatives (12), with a revolving partition 
(11) supported as a cantilever on a vertical 
axle and with a door (13). The box has its 
back wall placed close to the partition be-
tween the sections with the superposition of 
the aperture in the partition with the door in 
the back wall. 
The installation, according to variant 2, in-
cludes a farrowing and complementary bree-
ding section with at least a box placed 
therein and a fattening section, separated by 
a partition with aperture, made with the pos-
sibility of hermetic closure. The box consists 
of front (4) and lateral (5) walls. The front 
wall (4) id equipped with doors (8), feeding 
troughs (7) for sows, fixed on doors (8), and 
a feeding trough (7) for piglets. On the inside 
of the front wall there are supported as a 
cantilever on vertical supports two revolving 
partitions (9), equipped with a locking cramp. 
Along the lateral walls there are installed with 
the possibility of rotating about their horizon-
tal axles partitions (10). The lateral walls (5) 
are equipped with supports with fixtures; the 
box by means of supports with fixtures, the 
fixatives (12) and the revolving partition (11) 
supported as a cantilever on a vertical axle 
are fixed to the partition (1), separating the 
farrowing and complementary breeding and 
fattening sections. 
The process includes the isolated placement 
of two sows with the same farowing term into 
each box, installed in the farrowing and com-
plementary breeding section, by offering the 
piglets the possibility of contacting with each 
other from the moment of birth, weaning of 
piglets and complementary breeding thereof, 
transfer thereof for fattening in the composi-
tion of the same technological group. The 
transfer of piglets is carried out by their free 
passage from the above mentioned sow and 
piglet keeping box into the fattening section 
through the aperture in the partition between 
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the farrowing and complementary breeding 
and fattening sections. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

(54) Установка для содержания свиноматок 
и поросят (варианты) и способ их вы-
ращивания 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, в частности к установке для со-
держания свиноматок и поросят и к спо-
собу выращивания свиней. 
Установка по варианту 1 включает секцию 
опороса и доращивания с размещенным в 
ней по меньшей мере одним станком и 
секцию откорма, разделенные перегород-
кой с проемом, выполненным с возможно-
стью герметичного закрытия. Станок со-
стоит из передней (4), боковых (5) и задней 
(6) стенок. Передняя стенка (4) оснащена 
дверками (8), кормушками (7) для свинома-
ток, закрепленными на дверках (8), и кор-
мушкой для поросят (7). С внутренней сто-
роны передней стенки закреплены кон-
сольно на вертикальных опорах две пово-
ротные перегородки (9), снабженные за-
порной скобой, вдоль боковых стенок уста-
новлены с возможностью поворота вокруг 
своих горизонтальных осей перегородки 
(10). Задняя стенка (6) снабжена фиксато-
рами (12), консольно закрепленной на вер-
тикальной оси поворотной перегородкой 
(11) и дверкой (13). Станок размещен зад-
ней стенкой вплотную к перегородке между 
секциями с совмещением проема в пере-
городке с дверкой задней стенки.    
Установка по варианту 2 включает секцию 
опороса и доращивания с размещенным в 
ней по меньшей мере одним станком и 
секцию откорма, разделенные перегород-
кой с проемом, выполненным с возможно-
стью герметичного закрытия. Станок со-
стоит из передней (4) и боковых стенок 
(5). Передняя стенка (4) оснащена двер-
ками (8), кормушками (7) для свиноматок, 
закрепленными на дверках (8), и кормуш-
кой (7) для поросят. С внутренней сторо-
ны передней стенки закреплены консоль-
но на вертикальных опорах две поворот-
ные перегородки (9), снабженные запор-
ной скобой. Вдоль боковых стенок уста-
новлены с возможностью поворота вокруг 
своих горизонтальных осей перегородки 
(10). Боковые стенки (5) оснащены стой-
ками с креплениями; станок посредством 
стоек с креплениями, фиксаторы (12) и 

консольно закрепленная на вертикальной 
оси поворотная перегородка (11) прикреп-
лены к перегородке (1), разделяющей 
секции опороса и доращивания и откорма.  
Способ включает изолированное размеще-
ние по две свиноматки одинакового срока 
опороса в каждом станке, установленном в 
секции опороса и доращивания, с обеспе-
чением возможности поросятам контакта 
друг с другом с момента рождения, отъем 
поросят и доращивание, их перевод на от-
корм в составе одной и той же технологиче-
ской группы. Перевод поросят осуществля-
ют путем их свободного перехода из станка 
для содержания свиноматки и поросят, вы-
шеупомянутого, в секцию откорма через 
проем в перегородке между секциями опо-
роса и доращивания и откорма. 
 

 П. формулы: 4 
 Фиг.: 7 
 

 
 
 
(11) 48 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61F 5/045 (2006.01)  

A61H 7/00 (2006.01)  
(21) s 2008 0015 
(22) 2008.11.07 
(71)(73) ARABADJI Vasile, MD 
(72)  ARABADJI Vasile, MD; CAPROŞ Nicolae, 

MD; ARABADJI Petru, MD; ARABADJI 
Eugen, MD; CROITOR Gheorghe, MD; 
COJOCARU Vadim, MD 

(54) Dispozitiv pentru profilaxia şi tratamentul 
patologiilor coloanei vertebrale 

(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, în speci-
al la utilajul medical utilizat pentru profilaxia şi 
tratamentul patologiilor coloanei vertebrale. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozi-
tivul include o carcasă (1), nervuri transver-
sale, fiecare nervură conţine o placă rigidă în 
formă de П (10) şi o porţiune din material 
elastic  (13) cu densitatea de 15…100 kg/m3, 
fixată pe partea ei orizontală. Pe părţile verti-
cale ale plăcii rigide sunt executate câte o 
canelură longitudinală (9). Părţile verticale 
ale plăcii rigide a nervurii sunt fixate de nişte 
plăci verticale (5) prin canelură cu ajutorul 
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unor şuruburi (11) cu piuliţă cu aripioare pen-
tru reglaj (12) cu posibilitatea deplasării ner-
vurilor în plan vertical, fiecare placă verticală 
(5) este fixată printr-un ax (6) de carcasă prin 
găuri străpunse cu posibilitatea deplasării 
unghiulare, în partea inferioară plăcile sunt 
unite articulat între ele din exterior prin inter-
mediul unor bare longitudinale (7) cu bucşe 
(8). Nervurile sunt divizate în două grupe, 
una dintre ele constituind 2/5 din lungimea 
carcasei, iar a doua 3/5, respectiv,  între gru-
pe  este amplasată o nervură (2) unită cu 
placa (3) cu posibilitatea de deplasare doar 
pe verticală, ambele grupe de nervuri, prin in-
termediul plăcilor adiacente verticale, sunt unite 
cu ajutorul unor plăci limitatoare (4) cu nervura 
(2) în partea superioară, iar în partea inferioară 
prin intermediul unor tije (14) cu un motor elec-
tric (15) într-un mod care asigură deplasarea 
unghiulară în direcţii opuse. La unul din capete-
le carcasei în părţile superioară şi inferioară 
sunt amplasate câte un sesizor (19, 20) de blo-
care a motorului electric, totodată dispozitivul 
este dotat cu un mecanism de vibraţie (18), ca-
re este fixat de carcasa dispozitivului. Carcasa 
este amplasată pe arcuri de amortizare (17). 
Deasupra porţiunilor elastice ale nervurilor este 
amplasat un covoraş (16).    

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Device for prophylaxis and treatment of 
vertebral column diseases 

(57) The invention refers to the medical engineer-
ing, particularly to the medical equipment 
used for prophylaxis and treatment of verte-
bral column diseases. 
Summary of the invention consists in that the 
device includes a carcass (1), cross ribs, 
each rib comprises a rigid П-shaped plate 
(10) and a portion of elastic material (13) with 
a density of 15…100 kg/m3, fixed on the 
horizontal part thereof. On the vertical parts 
of the rigid plate it is made a longitudinal 
groove (9). The vertical parts of the rigid 
plate of the rib are fixed to the vertical plates 
(5) through the groove by means of screws 
(11) with adjusting wing (12) with the possi-
bility of rib displacement in vertical plane, 
each vertical plate (5) is fixed through an 
axle (6) to the carcass by through holes with 
the possibility of angular displacement, in the 
lower part the plates are articulated between 
them on the outside by means of longitudinal 
bars (7) and bushes (8). The ribs are divided 
into two groups, one of which constitute 2/5 

of the carcass length, and the second 3/5, 
correspondingly, between the groups it is in-
stalled a rib (2) joined with the plate (3) with 
the possibility of only vertical displacement, 
both groups of ribs, by means of vertical ad-
jacent plates, are joined by means of limiting 
plates (4) with the rib (2) in the upper part, 
and in the lower part by means of rods (14) 
with an electric motor (15) so that it is pro-
vided the angular displacement in opposite 
directions. On one of the carcass ends in the 
upper and lower parts it is installed a sensor 
(19, 20) for electric motor blockage, at the 
same time the device is equipped with a vi-
bration mechanism (18), fixed to the carcass 
of the device. The carcass is installed on 
cushioning springs (17). Above the elastic 
portions of the ribs it is placed a mat (16). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Устройство для профилактики и лече-
ния болезней позвоночника 

(57) Изобретение относится к медицинской 
технике, в частности к медицинскому обо-
рудованию используемому для профилак-
тики и лечения болезней позвоночника.     
Сущность изобретения состоит в том, что 
устройство включает каркас (1), попереч-
ные ребра, каждое ребро содержит жест-
кую П-образную планку (10) и часть из 
эластичного материала (13) плотностью 
15…100 кг/м3, прикрепленную на горизон-
тальной ее части. На вертикальных частях  
жесткой планки выполнены по одному 
продольному шлицу (9). Вертикальные 
части жесткой планки ребра прикреплены 
к вертикальным пластинкам (5) через 
шлиц при помощи шурупов (11) с устано-
вочным барашком (12) с возможностью 
перемещения ребер в вертикальной плос-
кости, каждая вертикальная пластинка (5) 
прикреплена осью (6) к каркасу через 
сквозные отверстия с возможностью угло-
вого перемещения, в нижней части пла-
стины шарнирно соединены между собой 
с наружной стороны посредством про-
дольных стержней (7)  с втулками (8). 
Ребра разделены на две группы, одна из 
которых составляет 2/5 из длины каркаса, 
а вторая 3/5, соответственно, между груп-
пами установлено ребро (2), соединенное 
с планкой (3) с возможностью перемеще-
ния только по вертикали, обе группы ре-
бер посредством вертикальных приле-
гающих пластин соединены при помощи 
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ограничительных пластин (4) с ребром (2) 
в верхней части, а в нижней части по-
средством штанг (14) с электрическим 
двигателем (15) таким образом, что обес-
печивается угловое перемещение в про-
тивоположные стороны. На одном из кон-
цов каркаса в верхней и нижней частях 
установлены по одному датчику (19, 20) 
для блокирования электрического двига-
теля, причем устройство оснащено меха-
низмом для вибрации (18), который при-
креплен к каркасу устройства. Каркас ус-
тановлен на амортизационных пружинах 
(17). Над эластичными частями ребер 
расположен коврик (16).  
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
 

 
 
 
(11) 49 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61H 1/00 (2006.01)  

A61H 7/00 (2006.01)  
A61H 15/00 (2006.01)  
A61H 23/00 (2006.01)  

(21) s 2009 0050 
(22) 2009.04.10 
(71)(72)(73) SCURTU Dmitri, MD 
(54) Dispozitiv pentru masaj 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

dispozitive pentru masaj. 
Dispozitivul pentru masaj conţine un corp (1) 
cu un mâner (2). Corpul (1) este dotat supli-
mentar cu un al doilea mâner (3), montat pe 
o suprafaţă a lui, pe suprafaţa opusă a corpu-
lui (1) sunt montate cu un capăt arcuri elasti-
ce (4), pe celelalte capete ale cărora sunt fi-
xate elemente de masaj (5), executate din 
lemn în formă de vârf de lance. 
Rezultatul invenţiei constă în intensificarea 
acţiunii orientate a elementelor de masaj ale 
dispozitivului asupra părţii antrenate a corpu-
lui pentru relaxarea muşchilor şi articulaţiilor, 
precum şi pentru „arderea” stratului subcuta-
nat excesiv de grăsime. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Massage device 
(57) The invention refers to medicine, namely to 

massage devices. 
The massage device contains a body (1) with 
handle (2). The body (1) is additionally 
equipped with a second handle (3) mounted 
on one surface thereof, on the inverse sur-
face of the body (1) there are mounted with 
an end elastic springs (4), on the other ends 
of which there are fixed massage elements 
(5) made of wood in the form of lancehead. 
The result of the invention consists in intensi-
fying the oriented action of the massage 
elements of the device on the trained part of 
the body for muscle and articulation relaxa-
tion, as well as for “burning” of the excessive 
subcutaneous layer. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для массажа 
(57) Изобретение относится к медицине, а 

именно к устройствам для массажа. 
Устройство для массажа содержит корпус 
(1) с рукояткой (2). Корпус (1) снабжен до-
полнительно второй рукояткой (3), смон-
тированной на одной его поверхности, на 
обратной поверхности корпуса (1) смон-
тированы одним концом упругие пружины 
(4), на других концах которых закреплены 
массажные элементы (5), выполненные из 
дерева в виде наконечника пики. 
Результат изобретения состоит в интен-
сификации направленного воздействия 
массажных элементов устройства на тре-
нируемую часть тела для релаксации 
мышц и суставов, а также для „сжигания” 
излишнего подкожно-жирового слоя. 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(11) 50 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B60B 19/04 (2006.01)  
(21) s 2009 0006 
(22) 2006.12.20 
(67)* a 2006 0284, 2009.01.22 
(71)(72)(73) RASSOHIN Ion, MD 
(54) Mecanism de rotaţie neuniformă 
(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor de 

maşini, în special la roţi şi role pentru meca-
nisme agricole de sădit. 
Mecanismul de rotaţie neuniformă conţine o 
roată (1) cu o canelură străpunsă centrală (2) 
şi cu o gaură deplasată (3) pentru ştift (9) cu 
cap, un butuc (5), pe suprafaţa frontală a că-
ruia sunt executate o canelură circulară cen-
trală (8) şi o gaură filetată deplasată (6). 
Roata (1) este fixată liber pe suprafaţa fron-
tală a butucului (5) printr-un prizon (7) cu piu-
liţă (11) şi şaibă (10), amplasat prin canelura 
străpunsă (2) în gaura filetată deplasată (6) a 
butucului (5) şi printr-un ştift (9) cu cap. Picio-
ruşul ştiftului (9) este fixat pe roată (1), iar 
capul lui este amplasat liber în canelura cir-
culară (8) a butucului (5). 
 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Nonuniform rotation mechanism 
(57) The invention relates to the field of mechani-

cal engineering, particularly to wheels and 
rollers for agricultural planting mechanisms. 
The nonuniform rotation mechanism com-
prises a wheel (1) with a central through 
groove (2) and with a displaced hole (3) for 
the pin (9) with head, a hub (5), on the front 
surface of which there are made a circular 
central grooving (8) and a displaced 
threaded hole (6). The wheel (1) is freely 
fixed on the front surface of the hub (5) by 
means of a pin (7) with nut (11) and washer 
(10), placed by means of the through groove 
(2) into the displaced threaded hole (6) of the 
hub (5) and by means of a pin (9) with head. 
The leg of the pin (9) is fixed on the wheel 
(1), and its head is freely placed into the cir-
cular grooving (8) of the hub (5).   

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Механизм неравномерного вращения 
(57) Изобретение относится к машинострое-

нию, в частности к колесам и роликам для 

сажающих ceльскохозяйственных меха-
низмов.  
Механизм неравномерного вращения со-
держит колесо (1) с центральным сквоз-
ным пазом (2) и со смещенным отверсти-
ем (3) под  штифт (9) с головкой, ступицу 
(5), на торцевой поверхности которой вы-
полнены круговая центральная проточка 
(8) и смещенное резьбовое отверстие (6). 
Колесо (1) свободно зафиксировано на 
торцевой поверхности ступицы (5) по-
средством шпильки (7) с гайкой (11) и 
шайбой (10), установленной через сквоз-
ной паз (2) в смещенное резьбовое отвер-
стие (6) ступицы (5), и посредством штиф-
та (9) с головкой. Ножка штифта (9) закре-
плена на колесе (1), а его головка 
свободно размещена в круговой проточке 
(8) ступицы (5). 
 

 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 
(11) 51 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C11B 1/06 (2006.01)  

C11B 1/08 (2006.01)  
B09B 3/00 (2006.01)  
A23L 1/212 (2006.01)  
A23P 1/06 (2006.01)  

(21) s 2009 0034 
(22) 2009.03.25 
(71)(73) INSTITUŢIA  PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTI-

INŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  IORGA Eugen, MD; DUCA Gheorghe, MD; 
VERBANOV Vladimir, MD; SOBOLEVA Ine-
sa, MD; NOJAC Elena, MD; CRUCIRESCU 
Diana, MD 

(74) ŞURGALSCHI Ecaterina 
(54) Procedeu de prelucrare a seminţelor de 

struguri 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la un procedeu de prelucrare a semin-
ţelor de struguri cu obţinerea uleiului şi a pra-
fului alimentar de seminţe de struguri. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede cură-
ţarea seminţelor de impurităţi, uscarea la o 
temperatură de 50…60oC până la umiditatea 
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de 10…12%, presarea cu obţinerea uleiului 
şi şrotului, după care şrotul obţinut se mărun-
ţeşte în două etape: la prima etapă la un 
zdrobitor cu ciocane până la dimensiunile de 
1…2 mm, iar la a doua etapă la o moară cu 
valţuri până la dimensiunile de cel mult 90 
µm cu separarea ulterioară printr-o sită cu 
dimensiunea ochiurilor de 80…90 µm. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for grapeseed processing 
(57) The invention refers to the food industry, 

namely to a process for grapeseed proces-
sing with obtaining of grapeseed oil and food 
powder. 
The process, according to the invention, fore-
sees cleaning of seeds from impurities, dry-
ing at the temperature of 50…60°C up to the 
humidity of 10…12%, pressing with obtaining 
of oil and oilcake, afterwards the obtained 
oilcake is milled into two stages: in the first 
stage at a hammer mill up to the dimensions 
of 1…2 mm, and in the second stage at a 
roller-mill up to the dimensions of at most 90 
µm with subsequent separation through a 
sieve with the aperture dimension of 80…90 
µm.  

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Cпособ переработки виноградных се-
мян 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способу пере-
работки виноградных семян с получением 
масла и пищевого порошка виноградных 
семян. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает очистку семян от примесей, 
сушку при температуре 50…60оС до 
влажности 10…12%, прессование с полу-
чением масла и жмыха, после чего полу-
ченный жмых измельчают в две стадии: 
на первой стадии на молотковой дробилке 
до размера 1…2 мм, а на второй стадии 
на вальцевой мельнице до размера не 
более 90 мкм с последующей сепарацией 
через сито с размером ячеек 80…90 мкм. 
 

 П. формулы: 2 
 
 
 
 

(11) 52 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 3/06 (2006.01)  
(21) s 2009 0079 
(22) 2009.03.18 
(67)* a 2009 0035, 2009.05.13 
(71)(72)(73) CARAUŞ Vladimir, MD; CICALCHIN 

Serghei, MD; SIMIONOV Vladimir, MD 
(54) Balsam 
(57) Invenţia se referă la industria de producere a 

băuturilor alcoolice, în particular la balsamuri.  
Balsamul, conform invenţiei, conţine  mace-
rat alcoolic din materie primă vegetală: par-
tea aeriană şi rădăcină de pufuliţă cu flori 
mici şi de urzică, macerat hidroalcoolic din 
materie primă vegetală: partea aeriană de 
sovârf, sunătoare, coada-şoricelului, rizomi 
de obligeană, frunze de izmă bună, rădăcină 
de lemn dulce, muguri de pin, precum şi in-
grediente: vin roşu de desert cu tăria de 16% 
vol., zahăr, caramel, acid citric, vanilină şi so-
luţie hidroalcoolică, totodată materia primă 
vegetală şi ingredientele sunt luate în urmă-
torul raport pentru a obţine 1000 L de produs 
finit: 
partea aeriană  şi rădăcină 
de pufuliţa cu flori mici, kg 

 
1,75…2,85 

partea aeriană  şi rădăcină  
de urzică, kg 

 
1,64…2,35 

partea aeriană de sovârf, kg 0,44...0,59 
partea aeriană de sunătoare, 
kg 

 
0,55...0,77 

partea aeriană de  
coada-şoricelului,kg 

 
0,96...1,26 

rizomi de obligeană, kg 0,11...0,15 
frunze de izmă bună, kg 1,11...1,27 
rădăcină de lemn dulce, kg 1,35...1,55 
muguri de pin, kg 0,17...0,23 
zahăr, kg 97,0...131,0 
caramel, kg 8,5...11,5 
acid citric, kg 0,07...0,11 
vanilină, kg 0,21...0,29 
vin roşu de desert сu  
tăria de 16% vol., L 

 
221,0…299,0 

soluţie hidroalcoolică, L 
până la tăria de 40,0±0,5% vol. 

restul,  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Balsam 
(57) The invention refers to the alcoholic bever-

age industry, particularly to balsams. 
The balsam, according to the invention, con-
tains alcoholic macerate of vegetal raw mate-
rial: aboveground part and roots of willow 
herb and nettle, hydroalcoholic macerate of 
vegetal raw material: aboveground part of 
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common marjoram, St. John's wort and mil-
foil, rhizomes of sweet flag calamus, brandy 
mint leaves, liquorice root, pine buds, as well 
as ingredients: dessert red wine with the 
strength of 16 vol.%, sugar, caramel, citric 
acid, vanillin and hydroalcoholic solution, at 
the same time the vegetal raw material and 
the ingredients are taken in the following ra-
tio for obtaining 1000 L of finished product:   
aboveground part and 
roots of willow herb, kg 

 
1.75…2.85 

aboveground part and 
roots of nettle, kg 

 
1.64…2.35 

aboveground part of  
common marjoram, kg 

 
0.44...0.59 

aboveground part 
of St. John’s wort, kg 

 
0.55...0.77 

aboveground part 
of milfoil ,kg 

 
0.96...1.26 

rhizomes of sweet flag  
calamus, kg 

 
0.11...0.15 

brandy mint leaves, kg 1.11...1.27 
liquorice root, kg 1.35...1.55 
pine buds, kg 0.17...0.23 
sugar, kg 97.0...131.0 
caramel, kg 8.50…11.50 
citric acid, kg 0.07…0.11 
vanillin, kg 0.21…0.29 
dessert red wine with  
the strength of 16 vol.%, L 

221.0…299.0 

hydroacoholic solution, L 
up to the strength of 40.0±0.5 vol.%. 

the rest, 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Бальзам   
(57) Изобретение относится к производству 

алкогольных напитков, в частности к 
бальзамам. 
Бальзам согласно изобретению содержит 
спиртовой настой из растительного сырья: 
надземной части и корня кипрея узколист-
ного и крапивы, и водноспиртовой настой 
из растительного сырья: надземной части 
душицы, зверобоя, тысячелистника, кор-
невищa аира болотного, листьев мяты пе-
речной, корня солодки, сосновых почек, а 
также ингредиенты: вино красное десерт-
ное крепостью 16% об., сахар, колер, ли-
монную кислоту, ванилин и водноспирто-
вой раствор, при этом растительное сы-
рье и ингредиенты взяты в следующем 
соотношении для получения 1000 л гото-
вого продукта: 
 
 

надземная часть и корня 
кипрея узколистного, кг 

 
1,75…2,85 

надземная часть и корня 
крапивы, кг                       

 
1,64…2,35 

надземная часть душицы, 
кг                                  

 
0,44…0,59 

надземная часть зверобоя, 
кг                      

 
0,55…0,77 

надземная часть тысяче-
листника, кг                     

 
0,96...1,26 

корневища аира болотного, 
кг                               

 
0,11…0,15 

листья мяты перечной, кг   1,11...1,27 
корень солодки, кг                    1,35...1,55 
сосновые почки, кг                    0,17…0,23 
сахар, кг                                     97,0…131,0 
колер, кг                                     8,50…11,50 
лимонная кислота, кг                0,07…0,11 
ванилин, кг  0,21...0,29  
вино красное десертное 
крепостью 16% об., Л              

 
221,0...299,0 

водноспиртовой раствор, Л  
до крепости 40,0±0,5% об.    

остальное, 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 53 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F03D 3/00 (2006.01)  

F03D 3/04 (2006.01)  
(21) s 2009 0069 
(22) 2007.12.26 
(67)* a 2008 0001, 2009.04.28 
(71)(72)(73) IVANOV Victor, MD; IVANOV Vladimir, 

MD 
(54) Instalaţie eoliană de forţă 
(57) Invenţia se referă la domeniul energeticii eo-

liene şi poate fi utilizată pentru obţinerea 
energiei electrice şi mecanice din energia 
vântului. 
Instalaţia eoliană de forţă conţine un rotor 
vertical cu palete (3) şi arbore (4), concentra-
toare, acoperite deasupra, care sunt execu-
tate în formă de trunchi de piramidă cu laturi 
inegale, fixate rigid cu ajutorul unui cadru (8) 
în jurul rotorului, formând un stator (1), şi 
sunt orientate astfel încât curentul de aer es-
te direcţionat perpendicular pe axa paletei (3) 
rotorului. Concentratoarele sunt dotate su-
plimentar cu grilaje de protecţie arcuite (6), 
care în funcţie de viteza vântului acoperă ca-
nalele lor. Instalaţia eoliană este dotată cu pa-
nouri contra uraganelor, amplasate în jurul ei. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 
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(54) Power wind-driven plant 
(57) The invention relates to the field of wind-

power engineering and can be used for ob-
taining electric and mechanical power from 
wind power. 
The power wind-driven plant comprises a 
vertical rotor with blades (3) and shaft (4), 
concentrators, covered on top, which are 
made in the form of unequal-sided truncated 
pyramid, rigidly fixed with the help of a frame 
(8) around the rotor, forming a stator (1), and 
are oriented so that the air flow is directed 
perpendicular to the axis of the rotor blade 
(3). The concentrators are additionally 
equipped with spring-loaded partitions (6), 
which depending on the wind speed cover 
their channels. The wind-driven plant is 
equipped with hurricane-resistant panels, 
placed round it. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Силовая ветроустановка 
(57) Изобретение относится к области ветро-

энергетики и может быть использовано 
для получения электрической и механиче-
ской энергии из энергии ветра. 
Силовая ветроустановка содержит верти-
кальный ротор с лопастями (3) и валом 
(4), накрытые сверху концентраторы, ко-
торые выполнены в виде усеченной не-
равнобокой пирамиды, жестко закреплен-
ные с помощью рамы (8) вокруг ротора, 
образуя статор (1), и ориентированы та-
ким образом, что поток воздуха направлен 
перпендикулярно оси лопасти (3) ротора. 
Концентраторы дополнительно снабжены 
подпружиненными перегородками (6), ко-
торые в зависимости от скорости ветра 
перекрывают их каналы. Ветроустановка 
снабжена противоураганными щитами, 
расположенными вокруг нее. 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
 

(11) 54 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F16B 39/18 (2006.01)  
(21) s 2009 0078 
(22) 2007.04.28 
(67)* a 2007 0123, 2009.05.13 
(71)(72)(73) RASSOHIN Ion, MD 
(54) Procedeu de confecţionare a îmbinării cu 

filet 
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în 

special la elementele de blocare a îmbinărilor 
cu filet. 
Procedeul de confecţionare a îmbinării cu fi-
let constă în confecţionarea fără gaură fileta-
tă pentru prizon (6) a piuliţei (1) şi contrapiuli-
ţei (2) cu posibilitatea înşurubării contrapiuli-
ţei (2) în piuliţă (1), înşurubarea şi fixarea lor 
în mandrina strungului. După aceasta în ele 
se execută gaura filetată pentru prizon (6). 
Pe piuliţă (1) şi contrapiuliţă (2) se execută o 
canelură comună (7) pentru indicarea coinci-
derii filetelor (4 şi 5) acestor elemente la 
asamblarea lor cu prizonul (6). 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for manifacturing a threaded 
connection 

(57) The invention relates to the mechanical engi-
neering, particularly to the threaded connec-
tions blocking elements. 
The process for manufacturing a threaded 
connection consists in manufacturing without 
threaded hole for the pin (6) a nut (1) and a 
counter nut (2) with the possibility of screw-
ing the counter nut (2) into the nut (1), screw-
ing and fixing thereof into the machine tool 
header. Afterwards, it is made therein a 
threaded hole for the pin (6). On the nut (1) 
and the counter nut (2) it is made a common 
groove (7) for indicating the coincidence of 
the threads (4 and 5) of these elements dur-
ing assemblage thereof with the pin (6). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления резьбового со-
единения 

(57) Изобретение относится к машинострое-
нию, в частности к элементам блокировки 
резьбовых соединений. 
Способ изготовления резьбового соеди-
нения состоит в изготовлении без резьбо-
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вого отверстия для шпильки (6) гайки (1) и 
контргайки (2) с возможностью ввинчива-
ния контргайки (2) в гайку (1), ввинчивании 
и фиксации их в держателе станка. После 
этого в них выполняют резьбовое отвер-
стие под шпильку (6). На гайке (1) и контр-
гайке (2) выполняют общий шлиц (7) для 
обозначения совпадения резьб (4 и 5) этих 
элементов при их сборке со шпилькой (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 П. формулы: 1 
Фиг.: 2 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2009.06.30 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de  
clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care  

a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST. 3 
OMPI 

(11) 
Nr. 

brevet 

(13) Cod 
ST. 16 
OMPI 

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

(45) Nr. BOPI  

1 MD 3733 C2 F16D 3/58 (2006.01) a 2005 0304 2005.10.13 10/2008 
2 MD 3738 G2 C07J 71/00 (2006.01) 

C07H 15/24 (2006.01) 
C07H 3/06 (2006.01)  
A01C 1/00 (2006.01) 

a 2008 0141 2008.05.21 11/2008 

3 MD 3739 G2 A01H 1/04 (2006.01) a 2008 0071 2008.03.14 11/2008 
4 MD 3740 G2 A23N 1/00 (2006.01)  

B01J 19/08 (2006.01) 
a 2007 0151 2007.05.24 11/2008 

5 MD 3741 G2 A61B 17/58 (2006.01) a 2008 0051 2008.02.20 11/2008 
6 MD 3742 G2 A61B 17/00 (2006.01) a 2007 0323 2007.11.23 11/2008 
7 MD 3743 G2 A61B 17/00 (2006.01) a 2007 0324 2007.11.23 11/2008 
8 MD 3744 G2 A61C 19/04 (2006.01)  

A61B 10/00 (2006.01)  
A61B 19/00 (2006.01) 

a 2008 0054 2008.02.21 11/2008 

9 MD 3746 G2 B01D 47/00 (2006.01)  
B01D 47/02 (2006.01) 

a 2008 0009 2008.01.14 11/2008 

10 MD 3747 G2 B01F 3/08 (2006.01)  
B01F 7/10 (2006.01) 

a 2007 0205 2007.07.16 11/2008 

11 MD 3748 G2 B01F 3/00 (2006.01) 
B01F 3/08 (2006.01)  
B01F 11/02 (2006.01) 

a 2007 0217 2007.08.03 11/2008 

12 MD 3749 G2 B23H 7/14 (2006.01)  
H02M 9/02 (2006.01)  
H02M 9/04 (2006.01)  
H03K 3/02 (2006.01)  
H03K 3/352 (2006.01) 

a 2007 0169 2007.06.11 11/2008 

13 IT 3750 G2 B61L 1/16 (2006.01)  
B61L 3/12 (2006.01)  
G06F 11/16 (2006.01) 

a 2006 0273 2005.05.13 11/2008 

14 MD 3751 G2 C09B 61/00 (2006.01) a 2008 0197 2008.07.14 11/2008 
15 MD 3752 G2 C12N 9/02 (2006.01)  

G01N 33/483 (2006.01)  
G01N 33/50 (2006.01)  
C12R 1/89 (2006.01) 

a 2008 0095 2008.03.28 11/2008 

16 MD 3753 G2 C25B 11/06 (2006.01)  
C25B 11/03 (2006.01)  
C25B 11/12 (2006.01)  
C25B 1/02 (2006.01) 

a 2007 0010 2007.01.17 11/2008 

17 MD 3754 G2 F03D 3/04 (2006.01) a 2007 0258 2007.09.24 11/2008 
18 MD 3755 G2 F03D 3/06 (2006.01) a 2007 0222 2007.08.06 11/2008 
19 MD 3757 C2 F24H 1/00 (2006.01)  

F23N 5/00 (2006.01) 
a 2002 0244 2002.10.02 11/2008 

20 MD 3759 C2 G06T 1/20 (2006.01)  
G06T 5/50 (2006.01)  
G06F 7/38 (2006.01)  
G06F 13/12 (2006.01)  
G05B 19/042 (2006.01) 

a 2006 0285 2006.12.21 11/2008 

 
 



 



MODELE DE UTILITATE             MD - BOPI 7/2009

59

II
Modele de utilitate / Utility models / 

Полезные модели

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

industriale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993. 
Certi catul de înregistrare a modelului de utilitate con rmă prioritatea, calitatea de autor şi dreptul 

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

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

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

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

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

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

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

In the Section are published data on the  led applications for utility model registration, registered 
utility models, issued utility models registration certi cates and renewed utility models.

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

промышленной собственности, утвержденным Постановлением Правительства № 456 от 26 июля 
1993 г.

Свидетельство о регистрации полезной модели удостоверяет приоритет, авторство и 
исключительное право владельца на полезную модель.

Полезная модель может быть зарегистрирована, если она относится к конструктивному 
выполнению средств производства и предметов потребления или их составных частей, если она 
является новой и промышленно применимой.

В данном Разделе публикуются сведения о поданных заявках на регистрацию полезных 
моделей, о зарегистрированных полезных моделях, о выданных свидетельствах о регистрации 
полезных моделей и о продленных полезных моделях.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE, CONFORM NORMEI ST. 9 OMPI

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

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

СО СТАНДАРТОМ ST. 9 ВОИС

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

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

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

(15) Informaţii privind corectarea cererii/certi catului
 Information on the correction of the application/certi cate
 Информация об исправлениях, внесенных в заявку/свидетельство      

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

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

(21)  Numărul depozitului
 Number of application
 Номер заявки

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

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

(31)  Numărul cererii prioritare
 Number of priority application
 Номер, присвоенный приоритетной заявке 

(32)  Data depozitului cererii prioritare
 Filing date of the priority application
 Дата подачи приоритетной заявки
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(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei  ST. 3 OMPI
 Country of the priority application, code of the country according to the WIPO Standard ST. 3
 Страна приоритетной заявки, код страны в соответствии со стандартом ST. 3 ВОИС 

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

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

(47) Data eliberării certi catului
 Date of issuance of certi cate
 Дата  выдачи  свидетельства

(48)  Data publicării cererii/certi catului corectat
 Date of publication of the corrected application/certi cate
 Дата публикации заявки/свидетельства

(51)  Clasi carea Internaţională de Brevete
 International Patent Classi cation
 Международная патентная классификация

(54)  Titlul modelului de utilitate
 Title of utility model
 Название полезной модели  

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

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

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

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

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

модель

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

(72)  Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
 Name of author(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
 Имя автора (авторов), код страны SТ. 3 ВОИС
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(73)  Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
 Name of owner(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
 Имя владельца регистрации, код страны SТ. 3 ВОИС  

(74)  Numele reprezentantului 
 Name of representative 
 Имя представителя    

(85)  Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
 Date of entry into the national phase according to the PCT
 Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ

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

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

A – NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII

  HUMAN  NECESSITIES

  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

  ПОТРЕБНОСТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B – TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 

  TRANSPORT

  PERFORMING  OPERATIONS.  TRANSPORTING

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

  ПРОЦЕССЫ.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C – CHIMIE  ŞI  METALURGIE

  CHEMISTRY.  METALLURGY

  ХИМИЯ  И  МЕТАЛЛУРГИЯ

D – TEXTILE  ŞI  HÂRTIE

  TEXTILES.  PAPER

  ТЕКСТИЛЬ  И БУМАГА 

E – CONSTRUCŢII  FIXE

  FIXED  CONSTRUCTIONS

  СТРОИТЕЛЬСТВО

F – MECANICĂ. ILUMINAT. ÎNCĂLZIRE. 
ARMAMENT. EXPLOZIVE

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  
HEATING. WEAPONS.  BLASTING

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. 
ОРУЖИЕ.  ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

G – FIZICĂ

  PHYSICS

  ФИЗИКА

H – ELECTRICITATE

  ELECTRICITY

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

CONFORM  NORMEI  ST. 16

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

WITH THE  STANDARD  ST. 16

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

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС 

U  –  primul nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată, neexaminată
  –  rst publication level: published, unexamined application for utility model registration 

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

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

  – utility model application published with corrections or modi cations of the bibliographic data, parts of the text, 
drawings or chemical formulas included in the title-page

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y8  – certi cat de înregistrare a modelului de utilitate, cu corecturi sau modi cări ale datelor bibliogra ce, părţilor 
din text, desenelor sau formulelor chimice în pagina de capăt a documentului

  – utility model registration certi cate with corrections or modi cations of the bibliographic data,  text parts, 
drawings or chemical formulae included in the title-page

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

  – utility model registration certi cate reprinted with corrections or modi cations of any part of the description, 
claims and drawings

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

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

  – third publication level: speci cation of the registered utility model (is applied in case the Y1, Y2-coded 
document has not been published)

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

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

  – third publication level: speci cation of the registered utility model (is applied in case the Y1, Y2-coded 
document has been published)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  – третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под ответственность 
заявителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, если документ с кодом W1, W2 
не публиковался)

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

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

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

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17 ВОИС

AA1K Lista cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor de depozit

  Numerical index of  led applications for the registration of utility models

  Нумерационный указатель поданных заявок  на регистрацию полезных моделей

BB1K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate publicate

  Published applications for the registration of utility models

  Опубликованные заявки на регистрацию полезных моделей 

FF4K Modele de utilitate înregistrate

  Registered utility models

  Зарегистрированные полезные модели 

FG4K Lista certi catelor de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate

  List of issued utility model certi cates

  Перечень выданных свидетельств о регистрации полезных моделей 

ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite
  List of renewed utility models

  Перечень продленных полезных моделей 
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FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor 
de utilitate eliberate la 2009.06.30 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  

numărul certificatului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de clasificare 
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  

menţiunea privind hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
certificat 

(13) Cod 
ST. 16 
OMPI 

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

(45) Nr. 
BOPI 

1 MD 199 Z2 A01G 5/04 (2006.01) 
A01G 5/06 (2006.01) 
A47G 7/02 (2006.01) 

u 2008 0023 2008.09.10 12/2008 

2 MD 203 I2 F02M 27/00 (2006.01) 
F02M 27/04 (2006.01) 
C10G 32/02 (2006.01) 
C10L 1/00 (2006.01) 
F23K 5/08 (2006.01) 

u 2008 0014 2008.06.11 2/2009 

3 MD 204 I2 G09F 9/00 (2006.01) 
G09F 13/42 (2006.01) 
G09F 19/12 (2006.01) 
B44F 1/00 (2006.01) 

u 2008 0010 2008.04.02 2/2009 

 
 
 
 

ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  

numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării termenului de reînnoire,  
indicii de clasificare conform CIB, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea  

de înregistrare a modelului de utilitate   

Nr.  
crt. 

Cod  
ST. 3 
OMPI 

(16) Nr. 
certifica-

tului 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de reînnoire 

(51) Indici de clasificare (45) 
Nr. 

BOPI 
1 RU 120     u 2004 0010 2004.05.25 2009.05.25 B65D 1/02 (2006.01) 7/2005 
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III
Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

Protecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind pro-
tecţia soiurilor de plante nr. 39-XVI din 29 februarie 2008.

În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soi de plantă sunt eliberate de AGEPI şi certi că  
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului.
Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil şi este desemnat printr-o denumire 
conformă cu prevederile Legii.

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

Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, se 
a ă în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot   consultate sau se pot comanda copii, contra cost.

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

The legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be afforded in  with the Law 
on the Protection of Plant Varieties No. 39-XVI of February 29, 2008.

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

The variety patent application shall be  led with the AGEPI by any person who according to Art. 11 
and 12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative and shall ful ll 
requirements speci ed in the Art. 33 of the Law.

Documents concerning the variety patent applications, the information on which was published in 
BOPI, 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  led plant variety applications, the decisions to grant variety patents and the 
patents granted according to the national procedure are published in the present Section. 

Правовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 
об охране сортов растений № 39-XVI от 29 февраля 2008 г.

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

Заявка на патент на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно ст. 11 
и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна 
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.

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

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о 
предоставленных патентах на сорта растений 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

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă
  Applications on plant variety patents
  Заявки на патенты на сорта растений  

BA9E Denumirile soiurilor
  Variety denominations
  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
  Grants of the plant variety patents
  Предоставленные патенты на сорта растений

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
  Issued plant variety patents 
  Выданные патенты на сорта растений 

FA9E Cereri  de brevet pentru soi de plantă retrase
  Withdrawal of plant variety applications
  Отозванные заявки на патенты на сорта растений

FC9E Cereri de brevet pentru soi de plantă respinse
  Rejected plant variety patents 
  Отклоненные заявки на патенты на сорта растений

MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă

  Annulment of plant variety patents
  Аннулирование патентов на сорта растений

MG9E Încetarea drepturilor asupra brevetului pentru soi de plantă
  Forfeiture of rights on plant variety patents
  Прекращение действия прав на патент на сорт растения 

MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă
  Renunciation to the plant variety patent
  Отказ от патента на сорт растения 

HF9E Revalidarea brevetelor pentru soi de plantă
  Revalidation of the plant variety patent
  Восстановление патента на сорт растения

FG9E Lista soiurilor de plante protejate (tabel recapitulativ)

  List of protected plant varieties (table reca pitulative)
Перечень охраняемых сортов растений (сводная таблица)
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate / 
Grants of the plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорта растений 
 

Nr. 
crt. 

Nr. cererii /   
Data depozit    
  

Denumirea populară                           
(Taxonul botanic)                        

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data  acordării 
 

No. Application number /   
Filing date   

Common name                 
(Botanical taxon)               
 

a. Holder 
b. Breeder                      

Variety denomi-
nation 
 

Patent number / 
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи                                       

Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

а. Патентообладатель      
b. Селекционер                        

Наименование 
сорта 

Номер патента /  
Дата 
предоставления 

1 v 2007 0007 / 
2007.05.29 

VIŢĂ DE VIE 
(Vitis  
vinifera L.) 
 
Grapevine (Vitis 
vinifera L.) 
 
Виноград (Vitis 
vinifera L.) 
 
 
 

a. INSTITUTUL NAŢIO-
NAL PENTRU VITI-
CULTURĂ ŞI VINIFI-
CAŢIE, MD 
 
b. GUZUN Nicolae, MD; 
OLARI Tudor, MD; 
ŢIPCO Margarita, MD; 
CAZAC Tudor, MD; 
DJURII Varvara, MD; 
NEZALZOVA Ira, MD; 
COGĂLNICEANU Ion, 
MD; SUPOSTAT Lidia, 
MD 

MĂRGĂRITAR 47 / 2009.07.31 

2 v 2007 0008 / 
2007.05.29 

VIŢĂ DE VIE 
(Vitis  
vinifera L.) 
 
Grapevine (Vitis 
vinifera L.) 
 
Виноград (Vitis 
vinifera L.) 
 
 
 

a. INSTITUTUL NAŢIO-
NAL PENTRU VITI-
CULTURĂ ŞI VINIFI-
CAŢIE, MD 
 
b. GUZUN Nicolae, MD; 
OLARI Tudor, MD; 
ŢIPCO Margarita, MD; 
DJURII Varvara, MD 

MUSCAT TIM-
PURIU 

48 / 2009.07.31 

3 v 2007 0009 / 
2007.05.29 

VIŢĂ DE VIE 
(Vitis 
 vinifera L.) 
 
Grapevine (Vitis  
vinifera L.) 
 
Виноград (Vitis  
vinifera L.) 
 
 
 

a. INSTITUTUL NAŢIO-
NAL PENTRU VITI-
CULTURĂ ŞI VINIFI-
CAŢIE, MD 
 
b. GUZUN Nicolae, MD; 
OLARI Tudor, MD; 
ŢIPCO Margarita, MD; 
CAZAC Tudor, MD; 
DJURII Varvara, MD; 
SUPOSTAT Lidia, MD; 
CIOBANU Vitalie, MD 

GUZUN 49 / 2009.07.31 
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FG9E Brevete pentru soiuri de plante  

eliberate la 2009.06.30 / 
Issued plant variety patents 2009.06.30 / 

Выданные патенты на сорта растений 2009.06.30 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/   
Data depozit    
  

Denumirea 
comună                           
(Taxonul botanic)                          

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet/ 
Data acordării 

No. Application number/   
Filing date   
 

Common name                 
(Botanical 
taxon)                
 

a. Holder 
b. Breeder                      

Variety denomi-
nation 
 

Patent 
number/Date of 
granting 

№ Номер заявки/  
Дата подачи                                       

Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

а. Патентообладатель       
b. Селекционер                        

Наименование 
сорта 

Номер патента/ 
Дата публикации 
решения 

1 2 3 4 5 6  
1 v 2003 0010 / 

2003.03.24 
TOMATE 
(Lycopersicon 
esculentum Mill.) 
 
Tomato 
(Lycopersicon 
esculentum Mill) 
 
Томаты 
(Lycopersicon 
Esculentum 
Mill.) 
 
 

a. INSTITUTUL DE GE-
NETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A 
PLANTELOR AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 
 
b. GRATI Maria, MD; 
URALEŢ Ludmila, MD; 
ANDRIUŞENCO Vladimir, 
MD; CHISLEAN Natalia, 
MD; NIUTIN Yurie, RU; 
GRATI Vasile, MD 

SANTA MARIA 35 / 2009.02.28 

2 v 2003 0012 / 
2003.03.28 

TOMATE 
(Lycopersicon 
Esculentum 
Mill.) 
 
Tomato 
(Lycopersicon 
Esculentum 
Mill.) 
 
Томаты 
(Lycopersicon 
Esculentum 
Mill.) 

a. INSTITUTUL DE GE-
NETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A 
PLANTELOR AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 
 
b. GRATI Maria, MD; 
URALEŢ Ludmila, MD; 
GRATI Vasile, MD; 
JACOTĂ Anatol, MD 

KATERINA 36 / 2009.02.28 

3 v 2004 0005 / 
2004.03.01 

TOMATE 
(Lycopersicon 
Esculentum 
Mill.) 
 
Tomato 
(Lycopersicon 
Esculentum 
Mill.) 
 
Томаты 
(Lycopersicon 
Esculentum 
Mill.) 
 

a. INSTITUTUL DE GE-
NETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A 
PLANTELOR AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 
 
b. GRATI Maria,MD; 
MIHNEA Nadejda, MD; 
GRATI Vasile, MD; 
JACOTĂ Anatol, MD 

ELVIRA 38 / 2009.03.31 
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1 2 3 4 5 6 
4 v 2004 0004 / 

2004.03.01 
TOMATE 
(Lycopersicon 
Esculentum 
Mill.) 
 
Tomato 
(Lycopersicon 
Esculentum 
Mill.) 
 
Томат 
(Lycopersicon 
Esculentum 
Mill.) 

a. INSTITUTUL DE GE-
NETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A 
PLANTELOR AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 
 
b. MIHNEA Nadejda, MD; 
GRATI Maria, MD; 
CHIREEVA Galina, MD; 
JACOTĂ Anatol, MD; 
GRATI Vasile, MD 

MIHAELA 39 / 2009.03.31 
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IV 
Mărci / Trademarks 

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la  AGEPI în 
modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. 
În conformitate cu această lege, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de 

AGEPI. Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra 
mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.  

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

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

 

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

Protection of Trademarks. 

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

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

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

 

P 

T 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI 

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

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul depozitului   

  Number of the application 

(220)  Data depozitului  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul depozitului cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data depozitului cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

(441)  Publicarea cererii neexaminate 

  Publication of the unexamined applications 

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

(511)  Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări 
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  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)  Elementele mărcii asupra cărora  nu se extinde dreptul exclusiv   

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

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

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului     

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

  Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the 
document, application filing date, the code of the country) 

 



MD - BOPI 7/2009                                            TRADEMARKS 

 76 

 
 
 

Cereri de înregistrare examinate*/ 
Examined applications for registration** 

 
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare 
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant. O 

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

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

 

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

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

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

 

 

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

 
 

Î 

I 
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(210) 020961 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kom-

paniia "Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale şi ci-
frele, cu excepţia "CURTIS", "Passion" şi 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, galben, 
verde, albastru şi variate nuanţe ale culorilor 
indicate, alb, negru, gri. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.19; 05.05.22; 05.07.11; 
27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 020978 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kom-

paniia "Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "CURTIS", "Passion" şi executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, galben, 
verde, albastru, gri şi variate nuanţe ale culo-
rilor indicate, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.19; 05.05.20; 05.07.11; 
05.07.22; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021464 
(220) 2007.07.03 
(730) ESPLAN-LUX S.R.L., MD 

Str. Ion Neculce nr. 63, ap. (of.) 22, MD-
2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
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plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare, cu excep-
ţia produselor farmaceutice pentru tratamentul 
bolilor respiratorii; produse  igienice pentru 
medicină; substanţe dietetice de uz medical, 
alimente pentru sugari; plasturi, material pen-
tru pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectan-
te; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

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

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană şi navală; 

 

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

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie, cu excepţia afişelor, revistelor, cataloage-
lor, calendarelor, periodicelor; articole de le-
gătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materia-
le colante) pentru papetărie sau menaj; mate-
rial pentru artişti; pensule; maşini de scris şi 

articole de birou (cu excepţia mobilelor); ma-
terial de instruire sau învăţământ (cu excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj 
(necuprinse în alte clase); caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste ma-
teriale neincluse în alte clase; piei de animale; 
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soa-
re şi bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

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

 

21   - piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensule-
lor); material pentru perii; material pentru cu-
răţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semi-
prelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); 
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte 
clase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau a materiale-
lor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.24; 26.03.23; 27.05.01. 
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(210) 021465 
(220) 2007.07.03 
(730) ESPLAN-LUX S.R.L., MD 

Str. Ion Neculce nr. 63, ap. (of.) 22, MD-
2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 07.03.02; 07.03.11; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 021727 
(220) 2007.08.15 
(730) SANY Group Co., LTD., CN 

Xingsha Development Area, Changsha, Hu-
nan Province 410100, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - role compresoare; excavatoare; săpătoare 

(maşini); pompe hidraulice; pompe de beton 
montate la remorci; pompe de beton montate 
la autocamioane; aparate de ridicat; malaxoa-
re; malaxoare de beton (maşini); buldozere; 
autogredere; maşini de asfaltat; maşini de 
foraj orientate pe orizontală; macarale; insta-
laţii de amestecat asfaltul; instalaţii de ames-
tecat  betonul;  maşini  cu acţionare rotativă 
pentru baterea piloţilor;  maşini de frezat; 
combine miniere; pompe (maşini); maşini de 
extracţie pentru minerit; burghie pentru ex-
ploatări miniere (maşini); maşini de foraj; ma-
şini pentru exploatări miniere; maşini de mon-
tare a şinelor; maşini  pentru construirea lini-
ilor ferate; excavatoare cu o singură cupă; 
maşini pentru construirea drumurilor; pompe 
(piese de maşini sau motoare); transportoare 
cu bandă; comenzi hidraulice pentru maşini şi 
motoare; blocuri hidraulice; 

 

12   - autocamioane pentru transportarea oameni-
lor; autocamioane; automobile de sport; auto-
turisme; autobuze; locomotive; automobile- 
betoniere; transportoare aeriene; încărcătoare 
automate cu furcă; şasiuri pentru automobile; 
circuite hidraulice pentru vehicule; vehicule 
pentru transportarea asfaltului; caroserii pen-
tru automobile. 
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Cereri de înregistrare / 
Applications for registration 

 
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare 
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal  sau prin  intermediul  unui  reprezentant. 
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 

din Lege. 

Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea depusă 
poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea 
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea 
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 din Lege. 

 

 

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

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

Any interested person may to file with AGEPI the reasoned observations concerning rejection of the 
filed application in accordance with the Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition against regis-
tration of a trademark on the ground of provisions of the Art. 8 of the Law within three months following 
the date of publishing the data concerning the filed application. 

 
 
 
 
 

Î 

I 



MĂRCI  MD - BOPI 7/2009 

 81

(210) 022297 
(220) 2007.11.15 
(730) RENAISSANCE-PERFECT S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94A, MD-2084, Cricova,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.22. 
 
 
 
(210) 023192 
(220) 2008.03.26 
(730) ŞCOLNIC Iurie, MD 

Şos. Hînceşti nr. 32, ap. 61, MD-2028,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 25.01.06; 27.01.08; 27.07.01; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024885 
(220) 2009.01.28 
(730) IBRIŞIM Alexandr, MD 

Str. Braniştii nr. 11, ap. 34, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-

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

 

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

 

 
 
 
(210) 024961 
(220) 2009.02.09 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
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fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 024977 
(220) 2009.02.10 
(730) Viktor Storm, AE 

P.O.Box 215316, Dubai, Emiratele Arabe Unite 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi aparate de menaj şi de bucătărie 

(incluse în această clasă), în particular apara-
te şi maşini de bucătărie electrice, inclusiv 
dispozitive de amestecat, de agitat şi de fră-
mântat, dispozitive de presat, storcătoare de 
suc, centrifugă pentru suc, dispozitive de mă-
cinat, dispozitive de tăiat, instrumente acţio-
nate de un motor, deschizătoare de cutii, dis-
pozitive de ascuţit cuţite, precum şi maşini şi 
dispozitive de preparare a băuturilor şi/sau a 
alimentelor; aparate electrice de evacuare a 
gunoiului menajer, inclusiv concasoare şi 
compactoare de gunoi menajer; maşini de 
spălat vesela, maşini şi aparate electrice pen-
tru tratarea lenjeriei şi îmbrăcămintei, inclusiv 
maşini de spălat rufe, uscătoare centrifuge, 
prese de călcat, maşini de călcat (incluse în 
această clasă); dispozitive electrice de curăţat 
de uz menajer, inclusiv aparate electrice pen-
tru curăţatul ferestrelor şi aparate electrice 
pentru curăţatul încălţămintei şi aspiratoare; 
accesorii pentru toate produsele menţionate, 
incluse în această clasă, în particular furtu-
nuri, tuburi, filtre de praf, saci de praf, toate 
pentru aspiratoare; 

 

09   - aparate şi instrumente electrice incluse în 
această clasă, şi anume fiare electrice de 
călcat, cântare de bucătărie, cântare pentru 
persoane; dispozitive electrice de etanşare; 
dispozitive de exploatare, de semnalizare şi 
de control la distanţă a maşinilor şi dispoziti-
velor de menaj şi de bucătărie; suporturi de 
date preînregistrate şi curate, exploatate de 
maşini, pentru aparatele menajere; distribui-
toare electrice de băuturi sau de alimente; 
distribuitoare automate comerciale; dispoziti-

ve de prelucrare a datelor şi programe de 
prelucrare a datelor pentru controlul şi exploa-
tarea aparatelor electrocasnice; accesorii 
pentru toate produsele menţionate incluse în 
această clasă; 

 

11   - dispozitive de încălzit, de producere a vapori-
lor şi dispozitive electrice de bucătărie, în 
particular maşini de gătit, de copt, de prăjit, de 
frigere, de prăjit pâinea, de dezgheţat şi plăci 
cu transmitere de căldură, termoplonjoare, 
marmite cu autoîncălzire, dispozitive cu mi-
crounde, fierbătoare şi maşini de cafea elec-
trice; dispozitive de răcire, în particular refri-
geratoare, lăzi frigorifice, dispozitive combina-
te de răcire/congelare, congelatoare, maşini şi 
aparate de producere a gheţii; dispozitive de 
uscat, în particular uscătoare pentru îmbră-
căminte, aparate de uscare a îmbrăcămintei, 
uscătoare de mâini, dispozitive de uscat pă-
rul; dispozitive de ventilare, în particular venti-
latoare, instalaţii de filtrare a vaporilor, dispo-
zitive de extragere a vaporilor şi hote aspiran-
te, aparate de condiţionare a aerului, şi anu-
me dispozitive de ameliorare a calităţii, pre-
cum şi dispozitive de umezire a aerului; dis-
pozitive de conducere a apei, şi anume insta-
laţii sanitare, în particular fitinguri pentru sis-
teme de conducere a vaporilor, aerului şi a 
apei, dispozitive de apă caldă, dispozitive de 
încălzire a apei acumulate şi dispozitive de 
încălzire a fluxului; bazine de spălat vase; 
pompe termice; aparate de producere a în-
gheţatei; accesorii pentru produsele menţio-
nate incluse în această clasă; 

 

37   - întreţinerea şi repararea maşinilor şi maşini-
lor-unelte operate manual, a maşinilor şi in-
stalaţiilor de uz menajer, şi anume de uz agri-
col, horticol şi forestier. 

 

 
 
 
(210) 024978 
(220) 2009.02.10 
(730) Viktor Storm, AE 

P.O.Box 215316, Dubai, Emiratele Arabe Unite 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte acţionate mecanic 

pentru agricultură, horticultură şi silvicultură, 
pentru construcţia de maşini, aparate şi vehi-
cule, şi anume pentru industria de construcţii, 
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compresoare (maşini), motoare şi pompe 
(maşini) pentru controlul acestor maşini şi 
maşini-unelte; 

 

08   - maşini şi maşini-unelte de mână acţionate 
manual pentru agricultură, horticultură şi silvi-
cultură, pentru construcţia de maşini, aparate 
şi vehicule, şi anume pentru industria de con-
strucţii; 

 

37   - întreţinerea şi repararea maşinilor şi maşini-
lor-unelte de mână operate mecanic, a maşi-
nilor şi instalaţiilor de uz agricol, horticol şi 
forestier, pentru construcţia de maşini, apara-
te şi vehicule, şi anume pentru industria de 
construcţii. 

 

 
 
 
(210) 024979 
(220) 2009.02.10 
(730) Viktor Storm, AE 

P.O.Box 215316, Dubai, Emiratele Arabe Unite 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte şi dispozitive acţionate 

mecanic pentru agricultură, horticultură şi 
silvicultură, pentru construcţia de maşini, apa-
rate şi vehicule, şi anume pentru industria de 
construcţii, compresoare, motoare şi pompe 
pentru acţionarea acestor maşini şi maşini-
unelte; 

 

08   - maşini şi maşini-unelte şi dispozitive de mână 
acţionate manual pentru agricultură, horticul-
tură şi silvicultură, pentru construcţia de ma-
şini, aparate şi vehicule, şi anume pentru in-
dustria de construcţii; 

 

37   - întreţinerea şi repararea maşinilor şi maşini-
lor-unelte şi dispozitivelor operate manual de 
uz agricol, horticol şi forestier, pentru con-
strucţia de maşini, aparate şi vehicule, şi 
anume pentru industria de construcţii. 

 

 
 
 
(210) 024980 
(220) 2009.02.10 
(730) Viktor Storm, AE 

P.O.Box 215316, Dubai, Emiratele Arabe Unite 
 
 
 

(540)  
 
 

 
  
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte şi dispozitive acţionate 

mecanic pentru agricultură, horticultură şi 
silvicultură, pentru construcţia de maşini, apa-
rate şi vehicule, şi anume pentru industria de 
construcţii; compresoare, motoare şi pompe 
pentru acţionarea acestor maşini şi maşini-
unelte; maşini şi aparate de menaj şi de bucă-
tărie (incluse în această clasă), în particular 
aparate şi maşini de bucătărie electrice, inclu-
siv dispozitive de amestecat, de agitat şi de 
frământat, dispozitive de presat, storcătoare 
de suc, centrifuge pentru suc, dispozitive de 
măcinat, dispozitive de tăiat, instrumente acţi-
onate de un motor, deschizătoare de cutii, 
dispozitive de ascuţit cuţite, precum şi maşini 
şi dispozitive de preparare a băuturilor şi/sau 
a alimentelor; aparate electrice de evacuare a 
gunoiului menajer, inclusiv concasoare şi 
compactoare de gunoi menajer; maşini de 
spălat vesela; maşini şi aparate electrice pen-
tru tratarea lenjeriei şi îmbrăcămintei, inclusiv 
maşini de spălat rufe, uscătoare centrifuge, 
prese de călcat, maşini de călcat (incluse în 
această clasă); dispozitive electrice de curăţat 
de uz menajer, inclusiv aparate electrice pen-
tru curăţatul ferestrelor şi aparate electrice 
pentru curăţatul încălţămintei şi aspiratoare, 
accesorii pentru toate produsele menţionate, 
incluse în această clasă, în particular furtu-
nuri, tuburi, filtre de praf, saci de praf, toate 
pentru aspiratoare; 

 

08   - maşini şi maşini-unelte şi dispozitive de mână 
acţionate manual pentru agricultură, horticul-
tură şi silvicultură pentru construcţia de ma-
şini, aparate şi vehicule, şi anume pentru in-
dustria de construcţii; 

 

09   - aparate şi instrumente incluse în această cla-
să, şi anume fiare electrice de călcat, cântare 
de bucătărie, cântare pentru persoane; dispo-
zitive electrice de etanşare; dispozitive de 
exploatare, de semnalizare şi de control la 
distanţă a maşinilor şi dispozitivelor de menaj 
şi de bucătărie; suporturi de date preînregis-
trate şi curate, exploatate de maşini, pentru 
aparatele menajere; distribuitoare electrice de 
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băuturi sau de alimente; distribuitoare auto-
mate comerciale; dispozitive de prelucrare a 
datelor şi programe de prelucrare a datelor 
pentru controlul şi exploatarea aparatelor 
electrocasnice; accesorii pentru produsele 
menţionate incluse în această clasă; 

 

11   - dispozitive de încălzit, de producere a vapori-
lor şi dispozitive electrice de bucătărie, în 
particular maşini de gătit, de copt, de prăjit, de 
frigere, de prăjit pâinea, de dezgheţat şi plăci 
cu transmitere de căldură, termoplonjoare, 
marmite cu autoîncălzire, dispozitive cu mi-
crounde, fierbătoare electrice şi maşini de 
cafea electrice; dispozitive de răcire, în parti-
cular refrigeratoare, lăzi frigorifice, dispozitive 
combinate de răcire/congelare, congelatoare, 
maşini şi aparate de producere a gheţii; dis-
pozitive de uscat, în particular uscătoare pen-
tru îmbrăcăminte, aparate de uscare a îmbră-
cămintei, uscătoare de mâini, dispozitive de 
uscat părul; dispozitive de ventilare, în parti-
cular ventilatoare, instalaţii de filtrare a vapori-
lor, dispozitive de extragere a vaporilor şi hote 
aspirante, aparate de condiţionare a aerului, 
şi anume dispozitive de ameliorare a calităţii 
aerului, dispozitive de umezire a aerului; dis-
pozitive de conducere a apei, şi anume insta-
laţii sanitare, în particular fitinguri pentru sis-
teme de conducere a vaporilor, aerului şi a 
apei, dispozitive de apă caldă, dispozitive de 
încălzire a apei acumulate şi dispozitive de 
încălzire a fluxului; bazine de spălat vase; 
pompe termice; aparate de producere a în-
gheţatei; accesorii pentru produsele menţio-
nate incluse în această clasă; 

 

37   - întreţinerea şi repararea maşinilor şi maşini-
lor-unelte şi dispozitivelor operate manual de 
uz agricol, horticol şi forestier pentru construc-
ţia de maşini, aparate şi vehicule, şi anume 
pentru industria de construcţii, a dispozitivelor 
de încălzire, congelare, de producere a vapo-
rilor şi de gătit de uz menajer şi pentru elabo-
rarea serviciilor comunale. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 024981 
(220) 2009.02.10 
(730) Viktor Storm, AE 

P.O.Box 215316, Dubai, Emiratele Arabe Unite 
(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte acţionate mecanic 

pentru agricultură, horticultură, silvicultură, 
pentru construcţia de maşini, aparate şi vehi-
cule, precum şi pentru industria de construcţii; 
motoare şi pompe (maşini) pentru controlul 
maşinilor şi maşinilor-unelte menţionate (in-
cluse în această clasă); compresoare (ma-
şini); echipament de menaj şi de bucătărie 
(incluse în această clasă), în particular apara-
te şi maşini de bucătărie electrice, inclusiv 
dispozitive de amestecat, de agitat şi de fră-
mântat, dispozitive de presat, storcătoare de 
suc, centrifuge pentru suc, dispozitive de mă-
cinat, dispozitive de tăiat, instrumente acţio-
nate de un motor, deschizătoare pentru cutii, 
dispozitive de ascuţit cuţite, precum şi maşini 
şi dispozitive de preparare a băuturilor şi/sau 
a alimentelor; aparate electrice de evacuare a 
gunoiului menajer, inclusiv concasoare şi 
compactoare de gunoi menajer; maşini de 
spălat vesela; maşini şi aparate electrice pen-
tru tratarea lenjeriei şi îmbrăcămintei, inclusiv 
maşini de spălat rufe, uscătoare centrifuge, 
prese de călcat, maşini de călcat (incluse în 
această clasă); dispozitive electrice de curăţat 
de uz menajer, inclusiv aparate electrice pen-
tru curăţatul ferestrelor şi aparate electrice 
pentru curăţatul încălţămintei şi aspiratoare; 
accesorii pentru toate produsele menţionate, 
incluse în această clasă, în particular furtu-
nuri, tuburi, filtre de praf, saci de praf, toate 
pentru aspiratoare; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual pentru agricultură, horticultură şi silvicul-
tură, pentru construcţia de maşini, aparate şi 
vehicule, precum şi pentru industria de con-
strucţii; 

 

09   - aparate şi instrumente electrice incluse în 
această clasă şi anume fiare electrice de căl-
cat, cântare de bucătărie, cântare pentru per-
soane; dispozitive electrice de etanşare; dis-
pozitive de exploatare, de semnalizare şi de 
control la distanţă a maşinilor şi dispozitivelor 
de menaj şi de bucătărie; suporturi de date 
preînregistrate şi curate, exploatate de ma-
şini, pentru aparatele menajere; distribuitoare 
electrice de băuturi sau de alimente; distribui-
toare automate comerciale; dispozitive de 
prelucrare a datelor şi programe de prelucrare 
a datelor pentru controlul şi exploatarea apa-
ratelor electrocasnice; accesorii pentru produ-
sele sus-menţionate incluse în această clasă; 

 

11   - dispozitive de încălzit, de producere a vapori-
lor şi dispozitive electrice de bucătărie, în 
particular maşini de gătit, de copt, de prăjit, de 
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frigere, de prăjit pâinea, de dezgheţat şi plăci 
cu transmitere de căldură, termoplonjoare, 
marmite cu autoîncălzire, dispozitive cu mi-
crounde, fierbătoare şi maşini de cafea elec-
trice; dispozitive de  răcire, în  particular refri-
geratoare,  lăzi  frigorifice,  dispozitive combi-
nate de răcire/congelare, congelatoare, ma-
şini şi aparate de producere a gheţii; dispozi-
tive de uscat, în particular uscătoare pentru 
îmbrăcăminte, aparate de uscare a îmbrăcă-
mintei, uscătoare de mâini, dispozitive de 
uscat părul; dispozitive de ventilare, în parti-
cular ventilatoare, instalaţii de filtrare a vapori-
lor, dispozitive de extragere a vaporilor şi hote 
aspirante, aparate de condiţionare a aerului, 
şi anume dispozitive de ameliorare a calităţii 
aerului, precum şi dispozitive de umezire a 
aerului; dispozitive de conducere a apei, şi 
anume instalaţii sanitare, în particular fitinguri 
pentru sisteme de conducere a vaporilor, ae-
rului şi a apei, dispozitive de apă caldă, dis-
pozitive de încălzire a apei acumulate şi dis-
pozitive de încălzire a fluxului; bazine de spă-
lat vase; pompe termice; aparate de produce-
re a îngheţatei; accesorii pentru produsele 
sus-menţionate incluse în această clasă. 

 

 
 
 
(210) 024982 
(220) 2009.02.10 
(730) Viktor Storm, AE 

P.O.Box 215316, Dubai, Emiratele Arabe Unite 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini de sudat electrice; maşini de găurit 

manual cu acţionare electrică; instrumente de 
mână (cu excepţia celor acţionate manual); 
compresoare (maşini); compresoare de aer 
(instalaţii pentru garaje); pulverizatoare pentru 
vopsire; pompe centrifuge; ferestraie cu lanţ, 
pistoale electrice pentru adeziv. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025002 
(220) 2009.02.16 
(730) RĂDULESCU Teodor, MD 

Str. Bisericii nr. 25, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

 
 
 
(210) 025003 
(220) 2009.02.16 
(730) RĂDULESCU Teodor, MD 

Str. Bisericii nr. 25, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, violet. 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.24; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 025008 
(220) 2009.02.23 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITER-

SKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,  
Ucraina 

(540)  
 
 

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

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 
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(210) 025013 
(220) 2009.02.18 
(310) T2008-071344 
(320) 2008.08.29 
(330) JP 
(730) SYSMEX CORPORATION, JP 

1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, 
Hyogo, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - reactivi chimici şi preparate chimice, cu ex-

cepţia celor de uz medical sau veterinar; pro-
duse chimice pentru utilizarea în preparate 
farmaceutice; substanţe chimice de diagnos-
tic; reactivi de diagnostic şi preparate de di-
agnostic, cu excepţia celor de  uz medical sau 
veterinar; reactivi şi preparate pentru testare; 
reactivi pentru analiza hematologică; reactivi 
pentru analiza reticulocitelor; reactivi pentru 
analiza coagulării sangvine; reactivi pentru 
analiza urinei; reactivi pentru analiza imuno-
logică; reactivi pentru testare clinico-biochimi-
că; reactivi pentru testul de hemoragie ocultă; 
reactivi pentru testul genetic; diluanţi incluşi în 
clasa 01; soluţii şi/sau reactivi de dizolvare; 
soluţii şi/sau reactivi de dizolvare hemolitică; 
coloranţi de uz industrial; soluţii-înveliş de uz 
industrial; materiale etalon de control (reactivi 
chimici) de uz industrial; materiale chimice 
etalon (reactivi chimici) de uz industrial; solu-
ţii-standard de control al calităţii şi materiale 
de control al calităţii (reactivi chimici) de uz 
industrial pentru testarea şi calibrarea apara-
telor medicale şi a reactivilor; materiale de 
control hematologic (reactivi chimici) pentru 
testarea şi calibrarea aparatelor medicale şi a 
reactivilor; materiale de control hematologic 
(reactivi chimici) de uz industrial; ser stan-
dard; ser de control; ser standard biochimic; 
ser de control biochimic; detergenţi de uz 
industrial; soluţii de curăţare, soluţii de limpe-
zire, toate produsele menţionate fiind de uz 

industrial; preparate de curăţare, preparate de 
limpezire, preparate de spălare, toate produ-
sele menţionate fiind de uz industrial; soluţii 
de spălare de uz industrial; 

 

05   - produse farmaceutice, veterinare şi igienice; 
reactivi de diagnostic şi preparate de diagnos-
tic de uz medical sau veterinar; reactivi chi-
mici şi preparate chimice de uz medical sau 
veterinar; reactivi chimici şi preparate chimice 
de uz farmaceutic; reactivi şi preparate de 
testare; reactivi pentru analiza hematologică; 
reactivi pentru analiza sangvină; reactivi pen-
tru analiza leucocitelor; reactivi pentru analiza 
celulelor imature; reactivi pentru analiza he-
moglobinei; reactivi pentru analiza reticuloci-
telor; reactivi pentru analiza eritrocitelor;  re-
activi pentru analiza eritrocitelor cu nucleu; 
reactivi pentru analiza coagulării sangvine; 
reactivi pentru analiza urinei; reactivi pentru 
analiza sedimentului urinar; reactivi pentru 
analiza imunologică; reactivi pentru analiza 
bacteriologică; reactivi pentru testarea clinico-
biochimică; reactivi pentru testul de hemora-
gie ocultă; reactivi pentru testul genetic; reac-
tivi pentru testul de proteine; reactivi pentru 
testul de prognosticare a recidivei cancerului; 
reactivi pentru testul de prognosticare a sen-
sibilităţii faţă de medicamentele anticancer; 
diluanţi incluşi în clasa 05; diluanţi de uz me-
dical sau clinico-diagnostic; diluanţi pentru 
analiza hematologică; diluanţi pentru analiza 
reticulocitelor; diluanţi pentru analiza urinei; 
diluanţi pentru analiza imunologică; soluţii 
şi/sau reactivi de dizolvare; soluţii şi/sau reac-
tivi de dizolvare pentru analiza hematologică; 
soluţii şi/sau reactivi de dizolvare pentru ana-
liza reticulocitelor, soluţii şi/sau reactivi de 
dizolvare pentru analiza urinei; soluţii şi/sau 
reactivi de dizolvare pentru analiza imunologi-
că; soluţii şi/sau reactivi hemolitici de dizolva-
re; coloranţi incluşi în clasa 05; coloranţi de uz 
medical sau clinico-diagnostic; coloranţi pen-
tru analiza hematologică; coloranţi pentru 
analiza reticulocitelor; coloranţi pentru analiza 
urinei; coloranţi pentru analiza imunologică; 
soluţii-înveliş; soluţii-înveliş de uz medical sau 
clinico-diagnostic; soluţii-înveliş pentru analiza 
hematologică; soluţii-înveliş pentru analiza 
reticulocitelor; soluţii-înveliş pentru analiza 
urinei; soluţii-înveliş pentru analiza imunologi-
că; materiale etalon de control de uz medical; 
materiale chimice etalon de uz medical; solu-
ţii-standard de control al calităţii şi materiale 
de control al calităţii pentru testarea şi calibra-
rea aparatelor medicale şi a reactivilor; mate-
riale de control hematologic pentru testarea şi 
calibrarea aparatelor medicale şi a reactivilor; 
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materiale de control hematologic de uz medi-
cal; ser standard; ser de control; ser standard 
biochimic; ser de control biochimic; detergenţi 
de uz medical; soluţii de curăţare, soluţii de 
limpezire, toate produsele menţionate fiind de 
uz medical; preparate de curăţare, preparate 
de limpezire, preparate de spălare, toate pro-
dusele menţionate fiind de uz medical; soluţii 
de spălare de uz medical; 

 

09   - aparate şi instrumente de testare, nu de uz 
medical; aparate şi instrumente de măsurare; 
aparate şi instrumente pentru cercetări ştiinţi-
fice în laboratoare; analizoare de particule; 
analizoare de imagine a particulelor; contoare 
de particule; analizoare de distribuţie a parti-
culelor după dimensiune; analizoare de bacte-
rii; eprubete şi stative pentru acestea; pipete; 
aparate de procesare a datelor; computere; 
dispozitive periferice pentru computere; im-
primante pentru utilizarea cu computere; tas-
taturi pentru computere; dispozitive de memo-
rie pentru computere; software pentru compu-
tere; programe pentru computere; programe 
de operare înregistrate pentru computere; 
dispozitive de comutaţie (echipament de pro-
cesare a datelor); dispozitive de citire (echi-
pament de procesare a datelor); unităţi de 
benzi magnetice (pentru computere); purtă-
toare magnetice de date; benzi magnetice; 
discuri video şi benzi video înregistrate; purtă-
toare optice de date; discuri optice; discuri 
compacte (memorie doar pentru citire); discuri 
compacte pentru date; cartele magnetice co-
dificate; circuite integrate; lame pentru micro-
scoape; pahare de laborator, mensure; recipi-
ente din material plastic de uz în laboratoare; 
eprubete de uz microbiologic; eprubete de uz 
imunologic; părţi şi accesorii pentru produsele 
sus-menţionate; 

 

10   - aparate şi instrumente medicale şi veterinare; 
aparate pentru utilizarea în analize medicale; 
aparate şi instrumente de testare de uz medi-
cal; aparate şi instrumente de diagnostic de 
uz medical; aparate şi instrumente pentru 
analiza sangvină (hematologică); analizoare 
de celule sangvine; aparate şi instrumente 
pentru analiza reticulocitelor; aparate şi in-
strumente pentru analiza eritrocitelor; aparate 
şi instrumente pentru analiza coagulării san-
gvine; aparate şi instrumente pentru analiza 
agregării trombocitelor; aparate şi instrumente 
pentru tratamentul preventiv al sângelui; apa-
rate şi instrumente pentru analiza neinvazivă 
a sângelui; monitor neinvaziv al vaselor san-
gvine; aparate şi instrumente pentru analiza 
spectroscopică în infraroşu; contoare de celu-

le; contoare de celule sangvine; contoare 
pentru trombocite; contoare de particule de uz 
medical; aparate şi instrumente pentru analiza 
urinei; aparate şi instrumente pentru analiza 
celulelor urinare; aparate şi instrumente pen-
tru analiza particulelor urinare; aparate şi in-
strumente pentru tratamentul preventiv al 
urinei; aparate şi instrumente pentru analiza 
imunochimică; aparate şi instrumente pentru 
testarea imunologică; aparate şi instrumente 
pentru analiza imunologică; aparate şi instru-
mente pentru analiza clinico-biochimică; apa-
rate şi instrumente pentru analiza hemoragiei 
oculte; aparate şi instrumente pentru analiza 
bacteriilor; aparate şi instrumente pentru tes-
tarea genetică; analizoare de amplificare ge-
nică; analizoare de metastază limfatică a can-
cerului; aparate şi instrumente de diluare; 
dispozitive de recoltare a sângelui; tuburi pen-
tru recoltarea probelor de sânge; pipete de uz 
medical; ace de uz medical; aparate şi in-
strumente pentru fabricarea probelor de teste 
de frotiu; lame de uz medical; aspiratoare de 
uz medical; aparate şi instrumente de măsu-
rare de uz medical; sfigmomanometre; recipi-
ente pentru probe pentru diagnosticul in vitro; 
butelii pentru recoltarea probelor; pahare de 
laborator, mensure de unică folosinţă; recipi-
ente de unică folosinţă pentru analiza urinei; 
tuburi pentru recoltarea sângelui; stative pen-
tru pahare de laborator, mensure; stative pen-
tru eprubete; părţi şi accesorii pentru produse-
le sus-menţionate. 

 

(531) CFE(5) 25.01.06; 26.07.25; 26.13.25. 
 
 
 
(210) 025015 
(220) 2009.02.19 
(730) MIHSILNAT S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Tighina nr. 7, MD-4301, Căuşeni, Repu-
blica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 025023 
(220) 2009.02.20 
(730) RĂDULESCU Teodor, MD 

Str. Bisericii nr. 25, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

15   - instrumente muzicale; 
 

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

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

 

 

(210) 025024 
(220) 2009.02.20 
(730) SÎRBU Vitalie, MD 

Str. Columna nr. 104, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, oranj. 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 15.01.17; 18.01.21; 26.04.16; 27.05.01; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 025034 
(220) 2009.02.25 
(730) NEDVIJIMOSTI MOLDOVÎ S.R.L., MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 24, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
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43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 025035 
(220) 2009.02.25 
(730) NEDVIJIMOSTI MOLDOVÎ S.R.L., MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 24, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 025058 
(220) 2009.03.10 
(730) CHISELIOV Aliona, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 40, ap. 16,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-

me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 05.07.22; 26.02.03; 26.03.04; 26.03.05; 
26.03.06; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 025063 
(220) 2009.03.03 
(730) PLONSCHII Nicolai, MD 

Str. N. Titulescu nr. 53, bloc 1, ap. 27,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

 
 
 
(210) 025074 
(220) 2009.03.11 
(730) "Moscow-Efes Brewery" Closed Joint 

Stock Company, RU 
Str. Podolskih Kursantov, 15B, 117546, Mos-
cova, Federaţia Rusă 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, maro, gri. 
(511) NCL(9) 
32   - aperitive nealcoolice; ape; cvas (băutură ne-

alcoolică); cocteiluri nealcoolice; limonade; 
băuturi cu gust de arahide şi lapte; băuturi 
nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi neal-
coolice pe bază de miere; băuturi pe baza 
zerului de lapte; băuturi de fructe; băuturi cu 
gust de migdale şi lapte; nectar cu pulpă de 
fructe; orjad; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sarsaparila (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de tomate; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; compo-
nente pentru prepararea apei gazoase; com-
ponente pentru prepararea lichiorurilor; com-
ponente pentru prepararea apei minerale; 
componente pentru prepararea băuturilor; 
must; must din poamă; must de bere; must de 
malţ; pastile pentru prepararea băuturilor ga-
zoase; şerbet (băutură); extracte nealcoolice 
de fructe; extracte de hamei pentru prepara-
rea berii; esenţe pentru prepararea băuturilor; 

 

33   - aperitive; arac; brandy; vinuri; vin din tescovi-
nă de poamă; whisky; vodcă; gin; digestive; 
cocteiluri; lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi 
alcoolice ce conţin fructe; băuturi spirtoase; 
băuturi obţinute prin distilare; băuturi de mie-
re; tinctură de mentă; tinctură amară; rom; 
sake; cidru; alcool din orez; extracte alcoolice; 
extracte alcoolice de fructe; esenţe alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 05.11.15; 07.01.13; 
07.15.08; 24.01.11; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 025075 
(220) 2009.03.04 
(310) 007234503 
(320) 2008.09.15 
(330) EM 
(730) Athleta (ITM) Inc., US 

2 Folsom Street, San Francisco, California, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului şi accesorii pentru 
îmbrăcăminte. 

 

 

(210) 025079 
(220) 2009.03.06 
(730) A & G INVEST S.R.L., societate comercială, 

RO 
Bd. Timişoara nr. 60D, sector 6, Bucureşti, 
România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde, roşu, roz pal. 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne şi produse din carne; mezeluri şi afu-
mături; grăsimi comestibile; conserve din car-
ne; mezeluri din carne de pasăre. 

 

(531) CFE(5) 25.07.04; 26.04.04; 26.04.07; 27.05.01; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 025080 
(220) 2009.03.06 
(730) Joint Stock Company "RETAIL GROUP", 

UA 
Zaliznichne shose, 57, m. Kyiv, 01103, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "aqua", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, bleu. 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
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fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 025089 
(220) 2009.03.13 
(730) GRAPE VALLEY  S.R.L., întreprindere mix-

tă, MD 
MD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu-închis. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.07.10; 05.13.06; 19.01.01; 26.01.01; 
26.01.15; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 025090 
(220) 2009.03.11 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemi-

cal Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia- 
Herţegovina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - antibiotic macrolid. 
 

 
 

(210) 025091 
(220) 2009.03.10 
(730) DOŢENCO Elena, MD 

Str-la Munceşti nr. 784, ap. 36, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 025092 
(220) 2009.03.10 
(730) IACOVENCO Irina, MD 

Str. Sf. Petru nr. 1, ap. 3, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine; 
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43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.03.01; 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 
27.05.15; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 025096 
(220) 2009.03.17 
(730) Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru sigu-

ranţa produselor alimentare de origine 
animală, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.17.11; 03.11.02; 26.01.13; 26.01.15; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 025106 
(220) 2009.03.25 
(730) THERMONA, Spol.s.r.o., CZ 

Stará osada 258, 664 84 Zastávka u Brna, 
Republica Cehă 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

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

 

 
 
 
(210) 025111 
(220) 2009.03.12 
(730) Universal City Studios LLLP, US 

100 Universal City Plaza, Universal City, Cali-
fornia 91608, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri  
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; programe televizate şi filme ci-
nematografice încărcabile; DVD şi discuri 
video cu programe televizate, filme cinemato-
grafice şi divertisment audio şi video preînre-
gistrate; jocuri încărcabile, jocuri interactive, 
jocuri video pentru dispozitive electronice şi 
mobile; ringtonuri încărcabile; imagini grafice 
încărcabile; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; jocuri 
interactive, altele decât cele folosite pentru 
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dispozitive electronice sau mobile; jocuri vi-
deo portative, altele decât cele pentru dispozi-
tive electronice sau mobile; jocuri electronice; 

 

38   - telecomunicaţii; furnizarea serviciilor de tele-
comunicaţii; servicii de difuzare a programelor 
de televiziune; servicii de întocmire a progra-
melor de televiziune; servicii  de difuzare a 
semnalelor video şi programelor de televiziu-
ne la solicitare; difuzarea programelor de te-
leviziune şi filmelor cinematografice încărcabi-
le; reproducerea programelor de televiziune, a 
filmelor cinematografice, a materialelor audio, 
video şi audiovizuale prin Internet; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; montaj şi distribuire de pro-
grame de televiziune şi filme cinematografice; 
furnizare de programe video şi de televiziune 
la solicitare; furnizare de programe video, de 
televiziune şi filme cinematografice neîncăr-
cabile; montaj şi distribuire de jocuri interacti-
ve, jocuri video şi jocuri pentru dispozitive 
mobile; servicii de distracţii, şi anume furniza-
re de jocuri on-line, jocuri de reţea, jocuri in-
teractive, jocuri video şi jocuri pentru dispozi-
tive mobile. 

 

 
 
 
(210) 025123 
(220) 2009.03.16 
(730) TRIAGO-PRIM S.R.L., MD 

Şos. Munceşti nr. 29, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

 
 
 
 

(210) 025126 
(220) 2009.03.17 
(730) Orange Personal Communications Ser-

vices Limited, GB 
St. James Court, Great Park Road, Almonds-
bury Park, Bradley Stoke, Bristol, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi 
instrumente de comunicaţie şi telecomunica-
ţie; aparate şi instrumente electrice şi electro-
nice, toate pentru procesarea, înregistrarea, 
păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recep-
ţia datelor; aparate şi instrumente pentru în-
registrarea, transmiterea, amplificarea sau 
reproducerea sunetului, imaginilor, informaţiei 
sau a datelor codificate; camere de luat ve-
deri; aparate, instrumente şi echipament de 
fotografiat; aparate, instrumente şi echipa-
ment pentru procesarea imaginilor; aparate şi 
instrumente de televiziune şi radio; emiţătoare 
şi receptoare de telecomunicaţie, de difuzare 
a programelor radio şi televizate; aparate de 
acces la programe difuzate sau transmise; 
holograme; calculatoare; echipament periferic 
pentru calculatoare; circuite electronice pro-
gramate informative de transmisie; programe 
de calculator; software de calculator; discuri, 
benzi şi fire electrice care sunt purtătoare 
magnetice de informaţie; cartele magnetice 
fără înregistrare şi înregistrate în prealabil; 
cartele cu informaţie; cartele de memorie; 
smart carduri; cartele ce conţin microproce-
soare; cartele cu circuit integrat; cartele elec-
tronice de identificare; cartele telefonice; car-
tele de credit telefonice; cartele de credit; fişe 
de plată; cartele pentru jocuri electronice des-
tinate pentru folosirea cu telefoane; CD ROM-
uri; purtătoare de informaţie magnetice, digita-
le, optice; purtătoare de informaţie magnetice, 
digitale şi optice pentru înregistrarea şi păs-
trarea informaţiei (fără înregistrare şi înregis-
trate în prealabil); software pentru calculatoa-
re livrate din Internet; publicaţii electronice 
(încărcabile) acordate on-line din bazele de 
date ale calculatoarelor sau Internet; software 
de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii 
(inclusiv modeme) care fac posibilă conecta-
rea cu bazele de date, reţelele din regiunea 
locală şi Internet; software de calculatoare 
care fac posibile servicii de teleconferinţe, 
videoconferinţe şi servicii video prin telefon; 
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software de calculatoare care fac posibilă 
căutarea şi regăsirea datelor; software de 
calculatoare pentru accesul la bazele de date, 
serviciile de telecomunicaţie, reţelele de cal-
culatoare şi avizierele electronice; software 
pentru jocurile de calculator; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din baza de date 
computerială sau din Internet; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din MP3 Internet web-
site-uri; dispozitive pentru reproducerea muzi-
cii recepţionată din Internet; dispozitive de 
reproducere MP3; fotografii, imagini, repre-
zentări grafice, sound bytes, filme, înregistrări 
video şi programe audiovizuale (încărcabile) 
acordate on-line sau din baze de date 
computeriale sau Internet sau Internet web-
site-uri; aparate şi instrumente de monitoring 
la distanţă; software de calculatoare utilizate 
în monitoringul la distanţă; emiţătoare şi re-
ceptoare de satelit; sateliţi de telecomunicaţie 
şi difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi an-
tene pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; 
cabluri optice; fire de rezistenţă; electrozi; 
sisteme şi instalaţii de telecomunicaţie; termi-
nale pentru reţele telefonice; comutatoare 
telefonice; aparate de telecomunicaţie, de 
păstrare, transformare şi procesare a semna-
lului de intrare; echipament telefonic; echipa-
ment pentru telefoane fixate, transportabile, 
mobile, automate sau activate prin voce; ter-
minale multimedia; terminale interactive pen-
tru expunerea şi comandarea produselor şi 
serviciilor; aparate şi instrumente de paging, 
radio paging şi radiotelefonice; telefoane, 
telefoane mobile şi microtelefoane; telecopia-
toare; accesorii pentru telefoane şi microtele-
foane; adaptoare utilizate împreună cu tele-
foane; încărcătoare de baterii utilizate împre-
ună cu telefoane; unităţi montate în mese sau 
automobile încorporând un difuzor pentru a 
permite utilizarea automată a microtelefoane-
lor; suporturi pentru microtelefoane în interio-
rul automobilelor; genţi şi tocuri special adap-
tate pentru păstrarea sau transportarea tele-
foanelor portative şi a echipamentului şi acce-
soriilor telefonice; organizere personale com-
puterizate; antene; baterii; microprocesoare; 
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane 
indicatoare (display screens); sisteme elec-
tronice globale de poziţionare; aparate şi in-
strumente electronice navigaţionale, de depis-
tare şi de poziţionare; aparate şi instrumente 
de monitoring (altul decât monitoringul in-
vivo); aparate şi instrumente de radio; aparate 
şi instrumente electrice de control, testare 
(alta decât testarea in-vivo), semnalizare, 
verificare (supraveghere) şi instruire; aparate 
şi instrumente optice şi electrooptice; filme 

video; aparate şi echipament audiovizual; 
echipament şi aparate pentru jocurile electro-
nice; accesorii electrice şi electronice şi echi-
pament periferic proiectat şi adaptat pentru 
utilizare cu calculatoare, aparate audiovizuale 
şi echipament şi aparate pentru jocurile elec-
tronice; părţi şi fitinguri pentru produsele sus-
menţionate; 

 

38   - servicii referitoare la telecomunicaţii; servicii 
referitoare la comunicaţii; servicii telefonice, 
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimile-
lor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesa-
jelor, radiopaging-ului, devierii sunetelor, răs-
punderii automate, serviciului de informaţii 
telefonice şi poştei electronice; transmiterea, 
livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, 
imaginilor, muzicii şi informaţiei; servicii în 
vederea livrării mesajelor electronice; servicii 
informative on-line referitoare la telecomuni-
caţii; servicii în vederea schimbului de date; 
transferul datelor prin telecomunicaţie; servicii 
în vederea comunicaţiilor prin satelit; servicii 
de difuzare; difuzarea sau transmiterea pro-
gramelor radio sau televizate şi a filmelor, 
programelor de teleshopping şi webshopping; 
servicii în vederea textelor video, teletextelor 
şi datelor video; difuzarea şi livrarea conţinu-
tului multimedia prin reţele de comunicaţie 
electronice; servicii în vederea mesajelor vi-
deo; servicii în vederea conferinţelor video; 
servicii în vederea telefoanelor video; teleco-
municaţie informaţională (inclusiv web-pagini), 
programe de calculator şi orice alte date; 
aprovizionarea accesului uzual la Internet; 
aprovizionarea conectărilor de telecomunica-
ţie sau a linkurilor la Internet sau la baze de 
date; aprovizionarea accesului uzual la Inter-
net (furnizori de servicii); aprovizionarea şi 
operarea conferinţelor electronice, grupurilor 
de discuţie şi chat room; aprovizionarea ac-
cesului la web-site-urile muzical-digitale în 
Internet; aprovizionarea accesului la web-site-
urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale 
prin telecomunicaţii; aprovizionarea accesului 
la infrastructurile de telecomunicaţie pentru 
alţi operatori; operarea şi aprovizionarea mij-
loacelor de căutare; servicii de acordare a 
accesului la telecomunicaţii; transmiterea 
mesajelor şi imaginilor cu ajutorul calculatoru-
lui; comunicaţie prin calculator; serviciile 
agenţiilor de ştiri; transmiterea ştirilor şi infor-
maţiei privind actualităţile; închirierea, leasingul 
sau arendarea aparatelor, instrumentelor, in-
stalaţiilor sau componentelor utilizate pentru 
acordarea serviciilor sus-menţionate; servicii 
consultative, informaţie şi consultaţii referitoa-
re la cele sus-menţionate; 
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42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi proiectare referitoare 
la acestea; servicii ale laboratoarelor de cer-
cetare; managementul proiectelor de cerceta-
re, de construcţie şi de elaborare; cercetări, 
proiectări şi elaborări industriale; cercetări 
tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi 
elaborare referitoare la calculatoare, progra-
me de calculator, sisteme de calculator, soluţii 
de aplicare a software de calculator, sisteme 
de procesare a datelor, managementul date-
lor, sisteme de procesare a informaţiei com-
puterizate, servicii de comunicaţie, soluţii de 
comunicaţie, sisteme de comunicaţie şi inter-
feţe de reţea; servicii în domeniul calculatoa-
relor; modernizarea şi proiectarea hardware 
de calculator; întreţinerea tehnică, moderniza-
rea şi proiectarea firmware de calculator, soft-
ware de calculator şi programelor de calcula-
tor; servicii de programare pentru calculatoa-
re; pregătirea şi furnizarea informaţiei cu privi-
re la calculatoare şi echipament de reţele de 
calculator; servicii de consultanţă tehnică în 
domeniul tehnologiei informaţionale şi tele-
comunicaţiei; proiectarea şi elaborarea siste-
melor de calculatoare şi a sistemelor şi echi-
pamentului de telecomunicaţie; servicii în 
domeniul managementului computerial; servi-
cii operaţionale de suport pentru reţele de 
calculator, reţele de telecomunicaţie şi reţele 
de transmitere a datelor; servicii în regim on-
line în domeniul calculatoarelor; servicii de 
programare prestate în regim on-line; furniza-
rea accesului la o reţea electronică on-line 
pentru căutarea informaţiei; închiriere de cal-
culatoare; proiectare, desen şi înscrieri înves-
tite cu împuternicire, toate destinate pentru 
compilarea paginilor web pe Internet; servicii 
virtuale şi interactive de creare a imaginilor; 
crearea, operarea şi întreţinerea tehnică a 
bazelor de date, intrareţelelor şi site-urilor 
web; hosting-ul site-urilor web ce aparţin terţi-
lor; instalarea şi întreţinerea tehnică a softwa-
re de calculator; leasingul timpului de acces la 
o bază de date de calculator; leasingul timpu-
lui de acces la buletinul computerial şi foru-
muri şi la reţele de calculator; servicii prestate 
de furnizori de servicii Internet; compilarea, 
crearea şi întreţinerea tehnică a unui registru 
de nume de domene; crearea, operarea şi 
întreţinerea tehnică a site-urilor web, paginilor 
web şi portalurilor pentru înregistrarea texte-
lor, imaginilor şi muzicii furnizate prin calcula-
toare sau telefoane mobile; furnizarea servicii-
lor informative şi consultative în regim on-line 
de la o bază de date de calculator sau prin 
Internet; informaţie meteorologică; servicii de 

prestare a informaţiei cu privire la vreme; ser-
vicii de design de interior; servicii informative 
şi consultative referitoare la serviciile sus-
menţionate. 

 

 
 
 
(210) 025127 
(220) 2009.03.17 
(730) Orange Personal Communications Ser-

vices Limited, GB 
St. James Court, Great Park Road, Almonds-
bury Park, Bradley Stoke, Bristol, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi 
instrumente de comunicaţie şi telecomunica-
ţie; aparate şi instrumente electrice şi electro-
nice, toate pentru procesarea, înregistrarea, 
păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recep-
ţia datelor; aparate şi instrumente pentru în-
registrarea, transmiterea, amplificarea sau 
reproducerea sunetului, imaginilor, informaţiei 
sau a datelor codificate; camere de luat ve-
deri; aparate, instrumente şi echipament de 
fotografiat; aparate, instrumente şi echipa-
ment pentru procesarea imaginilor; aparate şi 
instrumente de televiziune şi radio; emiţătoare 
şi receptoare de telecomunicaţie, de difuzare 
a programelor radio şi televizate; aparate de 
acces la programe difuzate sau transmise; 
holograme; calculatoare; echipament periferic 
pentru calculatoare; circuite electronice pro-
gramate informative de transmisie; programe 
de calculator; software de calculator; discuri, 
benzi şi fire electrice care sunt purtătoare 
magnetice de informaţie; cartele magnetice 
fără înregistrare şi înregistrate în prealabil; 
cartele cu informaţie; cartele de memorie; 
smart carduri; cartele ce conţin microproce-
soare; cartele cu circuit integrat; cartele elec-
tronice de identificare; cartele telefonice; car-
tele de credit telefonice; cartele de credit; fişe 
de plată; cartele pentru jocuri electronice des-
tinate pentru folosirea cu telefoane; CD ROM-
uri; purtătoare de informaţie magnetice, digita-
le, optice; purtătoare de informaţie magnetice, 
digitale şi optice pentru înregistrarea şi păs-
trarea informaţiei (fără înregistrare şi înregis-
trate în prealabil); software pentru calculatoa-



MD - BOPI 7/2009                                           TRADEMARKS 

 96

re livrate din Internet; publicaţii electronice 
(încărcabile) acordate on-line din bazele de 
date ale calculatoarelor sau Internet; software 
de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii 
(inclusiv modeme) care fac posibilă conecta-
rea cu bazele de date, reţelele din regiunea 
locală şi Internet; software de calculatoare 
care fac posibile servicii de teleconferinţe, 
videoconferinţe şi servicii video prin telefon; 
software de calculatoare care fac posibilă 
căutarea şi regăsirea datelor; software de 
calculatoare pentru accesul la bazele de date, 
serviciile de telecomunicaţie, reţelele de cal-
culatoare şi avizierele electronice; software 
pentru jocurile de calculator; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din baza de date 
computerială sau din Internet; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din MP3 Internet web-
site-uri; dispozitive pentru reproducerea muzi-
cii recepţionată din Internet; dispozitive de 
reproducere MP3; fotografii, imagini, repre-
zentări grafice, sound bytes, filme, înregistrări 
video şi programe audiovizuale (încărcabile) 
acordate on-line sau din baze de date 
computeriale sau Internet sau Internet web-
site-uri; aparate şi instrumente de monitoring 
la distanţă; software de calculatoare utilizate 
în monitoringul la distanţă; emiţătoare şi re-
ceptoare de satelit; sateliţi de telecomunicaţie 
şi difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi an-
tene pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; 
cabluri optice; fire de rezistenţă; electrozi; 
sisteme şi instalaţii de telecomunicaţie; termi-
nale pentru reţele telefonice; comutatoare 
telefonice; aparate de telecomunicaţie, de 
păstrare, transformare şi procesare a semna-
lului de intrare; echipament telefonic; echipa-
ment pentru telefoane fixate, transportabile, 
mobile, automate sau activate prin voce; ter-
minale multimedia; terminale interactive pen-
tru expunerea şi comandarea produselor şi 
serviciilor; aparate şi instrumente de paging, 
radio paging şi radiotelefonice; telefoane, 
telefoane mobile şi microtelefoane; telecopia-
toare; accesorii pentru telefoane şi microtele-
foane; adaptoare utilizate împreună cu tele-
foane; încărcătoare de baterii utilizate împre-
ună cu telefoane; unităţi montate în mese sau 
automobile încorporând un difuzor pentru a 
permite utilizarea automată a microtelefoane-
lor; suporturi pentru microtelefoane în interio-
rul automobilelor; genţi şi tocuri special adap-
tate pentru păstrarea sau transportarea tele-
foanelor portative şi a echipamentului şi acce-
soriilor telefonice; organizere personale com-
puterizate; antene; baterii; microprocesoare; 
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane 

indicatoare (display screens); sisteme elec-
tronice globale de poziţionare; aparate şi in-
strumente electronice navigaţionale, de depis-
tare şi de poziţionare; aparate şi instrumente 
de monitoring (altul decât monitoringul in-
vivo); aparate şi instrumente de radio; aparate 
şi instrumente electrice de control, testare 
(alta decât testarea in-vivo), semnalizare, 
verificare (supraveghere) şi instruire; aparate 
şi instrumente optice şi electrooptice; filme 
video; aparate şi echipament audiovizual; 
echipament şi aparate pentru jocurile electro-
nice; accesorii electrice şi electronice şi echi-
pament periferic proiectat şi adaptat pentru 
utilizare cu calculatoare, aparate audiovizuale 
şi echipament şi aparate pentru jocurile elec-
tronice; părţi şi fitinguri pentru produsele sus-
menţionate; 

 

38   - servicii referitoare la telecomunicaţii; servicii 
referitoare la comunicaţii; servicii telefonice, 
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimile-
lor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesa-
jelor, radiopaging-ului, devierii sunetelor, răs-
punderii automate, serviciului de informaţii 
telefonice şi poştei electronice; transmiterea, 
livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, 
imaginilor, muzicii şi informaţiei; servicii în 
vederea livrării mesajelor electronice; servicii 
informative on-line referitoare la telecomuni-
caţii; servicii în vederea schimbului de date; 
transferul datelor prin telecomunicaţie; servicii 
în vederea comunicaţiilor prin satelit; servicii 
de difuzare; difuzarea sau transmiterea pro-
gramelor radio sau televizate şi a filmelor, 
programelor de teleshopping şi webshopping; 
servicii în vederea textelor video, teletextelor 
şi datelor video; difuzarea şi livrarea conţinu-
tului multimedia prin reţele de comunicaţie 
electronice; servicii în vederea mesajelor vi-
deo; servicii în vederea conferinţelor video; 
servicii în vederea telefoanelor video; teleco-
municaţie informaţională (inclusiv web-pagini), 
programe de calculator şi orice alte date; 
aprovizionarea accesului uzual la Internet; 
aprovizionarea conectărilor de telecomunica-
ţie sau a linkurilor la Internet sau la baze de 
date; aprovizionarea accesului uzual la Inter-
net (furnizori de servicii); aprovizionarea şi 
operarea conferinţelor electronice, grupurilor 
de discuţie şi chat room; aprovizionarea ac-
cesului la web-site-urile muzical-digitale în 
Internet; aprovizionarea accesului la web-site-
urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale 
prin telecomunicaţii; aprovizionarea accesului 
la infrastructurile de telecomunicaţie pentru 
alţi operatori; operarea şi aprovizionarea mij-
loacelor de căutare; servicii de acordare a 
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accesului la telecomunicaţii; transmiterea 
mesajelor şi imaginilor cu ajutorul calculatoru-
lui; comunicaţie prin calculator; serviciile 
agenţiilor de ştiri; transmiterea ştirilor şi infor-
maţiei privind actualităţile; închirierea, leasingul 
sau arendarea aparatelor, instrumentelor, 
instalaţiilor sau componentelor utilizate pentru 
acordarea serviciilor sus-menţionate; servicii 
consultative, informaţie şi consultaţii referitoa-
re la cele sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi proiectare referitoare 
la acestea; servicii ale laboratoarelor de cer-
cetare; managementul proiectelor de cerceta-
re, de construcţie şi de elaborare; cercetări, 
proiectări şi elaborări industriale; cercetări 
tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi 
elaborare referitoare la calculatoare, progra-
me de calculator, sisteme de calculator, soluţii 
de aplicare a software de calculator, sisteme 
de procesare a datelor, managementul date-
lor, sisteme de procesare a informaţiei com-
puterizate, servicii de comunicaţie, soluţii de 
comunicaţie, sisteme de comunicaţie şi inter-
feţe de reţea; servicii în domeniul calculatoa-
relor; modernizarea şi proiectarea hardware 
de calculator; întreţinerea tehnică, moderniza-
rea şi proiectarea firmware de calculator, soft-
ware de calculator şi programelor de calcula-
tor; servicii de programare pentru calculatoa-
re; pregătirea şi furnizarea informaţiei cu privi-
re la calculatoare şi echipament de reţele de 
calculator; servicii de consultanţă tehnică în 
domeniul tehnologiei informaţionale şi tele-
comunicaţiei; proiectarea şi elaborarea siste-
melor de calculatoare şi a sistemelor şi echi-
pamentului de telecomunicaţie; servicii în 
domeniul managementului computerial; servi-
cii operaţionale de suport pentru reţele de 
calculator, reţele de telecomunicaţie şi reţele 
de transmitere a datelor; servicii în regim on-
line în domeniul calculatoarelor; servicii de 
programare prestate în regim on-line; furniza-
rea accesului la o reţea electronică on-line 
pentru căutarea informaţiei; închiriere de cal-
culatoare; proiectare, desen şi înscrieri înves-
tite cu împuternicire, toate destinate pentru 
compilarea paginilor web pe Internet; servicii 
virtuale şi interactive de creare a imaginilor; 
crearea, operarea şi întreţinerea tehnică a 
bazelor de date, intrareţelelor şi site-urilor 
web; hosting-ul site-urilor web ce aparţin terţi-
lor; instalarea şi întreţinerea tehnică a softwa-
re de calculator; leasingul timpului de acces la 
o bază de date de calculator; leasingul timpu-
lui de acces la buletinul computerial şi foru-
muri şi la reţele de calculator; servicii prestate 

de furnizori de servicii Internet; compilarea, 
crearea şi întreţinerea tehnică a unui registru 
de nume de domene; crearea, operarea şi 
întreţinerea tehnică a site-urilor web, paginilor 
web şi portalurilor pentru înregistrarea texte-
lor, imaginilor şi muzicii furnizate prin calcula-
toare sau telefoane mobile; furnizarea servicii-
lor informative şi consultative în regim on-line 
de la o bază de date de calculator sau prin 
Internet; informaţie meteorologică; servicii de 
prestare a informaţiei cu privire la vreme; ser-
vicii de design de interior; servicii informative 
şi consultative referitoare la serviciile sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025128 
(220) 2009.03.17 
(730) Orange Personal Communications Ser-

vices Limited, GB 
St. James Court, Great Park Road, Almonds-
bury Park, Bradley Stoke, Bristol, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi 
instrumente de comunicaţie şi telecomunica-
ţie; aparate şi instrumente electrice şi electro-
nice, toate pentru procesarea, înregistrarea, 
păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recep-
ţia datelor; aparate şi instrumente pentru în-
registrarea, transmiterea, amplificarea sau 
reproducerea sunetului, imaginilor, informaţiei 
sau a datelor codificate; camere de luat ve-
deri; aparate, instrumente şi echipament de 
fotografiat; aparate, instrumente şi echipa-
ment pentru procesarea imaginilor; aparate şi 
instrumente de televiziune şi radio; emiţătoare 
şi receptoare de telecomunicaţie, de difuzare 
a programelor radio şi televizate; aparate de 
acces la programe difuzate sau transmise; 
holograme; calculatoare; echipament periferic 
pentru calculatoare; circuite electronice pro-
gramate informative de transmisie; programe 
de calculator; software de calculator; discuri, 
benzi şi fire electrice care sunt purtătoare 
magnetice de informaţie; cartele magnetice 
fără înregistrare şi înregistrate în prealabil; 
cartele cu informaţie; cartele de memorie; 
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smart carduri; cartele ce conţin microproce-
soare; cartele cu circuit integrat; cartele elec-
tronice de identificare; cartele telefonice; car-
tele de credit telefonice; cartele de credit; fişe 
de plată; cartele pentru jocuri electronice des-
tinate pentru folosirea cu telefoane; CD ROM-
uri; purtătoare de informaţie magnetice, digita-
le, optice; purtătoare de informaţie magnetice, 
digitale şi optice pentru înregistrarea şi păs-
trarea informaţiei (fără înregistrare şi înregis-
trate în prealabil); software pentru calculatoa-
re livrate din Internet; publicaţii electronice 
(încărcabile) acordate on-line din bazele de 
date ale calculatoarelor sau Internet; software 
de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii 
(inclusiv modeme) care fac posibilă conecta-
rea cu bazele de date, reţelele din regiunea 
locală şi Internet; software de calculatoare 
care fac posibile serviciile de teleconferinţe, 
videoconferinţe şi servicii video prin telefon; 
software de calculatoare care fac posibilă 
căutarea şi regăsirea datelor; software de 
calculatoare pentru accesul la bazele de date, 
serviciile de telecomunicaţie, reţelele de cal-
culatoare şi avizierele electronice; software 
pentru jocurile de calculator; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din baza de date 
computerială sau din Internet; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din MP3 Internet web-
site-uri; dispozitive pentru reproducerea muzi-
cii recepţionată din Internet; dispozitive de 
reproducere MP3; fotografii, imagini, repre-
zentări grafice, sound bytes, filme, înregistrări 
video şi programe audiovizuale (încărcabile) 
acordate on-line sau din baze de date 
computeriale sau Internet sau Internet web-
site-uri; aparate şi instrumente de monitoring 
la distanţă; software de calculatoare utilizate 
în monitoringul la distanţă; emiţătoare şi re-
ceptoare de satelit; sateliţi de telecomunicaţie 
şi difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi an-
tene pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; 
cabluri optice; fire de rezistenţă; electrozi; 
sisteme şi instalaţii de telecomunicaţie; termi-
nale pentru reţele telefonice; comutatoare 
telefonice; aparate de telecomunicaţie, de 
păstrare, transformare şi procesare a semna-
lului de intrare; echipament telefonic; echipa-
ment pentru telefoane fixate, transportabile, 
mobile, automate sau activate prin voce; ter-
minale multimedia; terminale interactive pen-
tru expunerea şi comandarea produselor şi 
serviciilor; aparate şi instrumente de paging, 
radio paging şi radiotelefonice; telefoane, 
telefoane mobile şi microtelefoane; telecopia-
toare; accesorii pentru telefoane şi microtele-
foane; adaptoare utilizate împreună cu tele-

foane; încărcătoare de baterii utilizate împreu-
nă cu telefoane; unităţi montate în mese sau 
automobile încorporând un difuzor pentru a 
permite utilizarea automată a microtelefoane-
lor; suporturi pentru microtelefoane în interio-
rul automobilelor; genţi şi tocuri special adap-
tate pentru păstrarea sau transportarea tele-
foanelor portative şi a echipamentului şi acce-
soriilor telefonice; organizere personale com-
puterizate; antene; baterii; microprocesoare; 
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane 
indicatoare (display screens); sisteme elec-
tronice globale de poziţionare; aparate şi in-
strumente electronice navigaţionale, de depis-
tare şi de poziţionare; aparate şi instrumente 
de monitoring (altul decât monitoringul in-
vivo); aparate şi instrumente de radio; aparate 
şi instrumente electrice de control, testare 
(alta decât testarea in-vivo), semnalizare, 
verificare (supraveghere) şi instruire; aparate 
şi instrumente optice şi electrooptice; filme 
video; aparate şi echipament audiovizual; 
echipament şi aparate pentru jocurile electro-
nice; accesorii electrice şi electronice şi echi-
pament periferic proiectat şi adaptat pentru 
utilizare cu calculatoare, aparate audiovizuale 
şi echipament şi aparate pentru jocurile elec-
tronice; părţi şi fitinguri pentru produsele sus-
menţionate; 

 

38   - servicii referitoare la telecomunicaţii; servicii 
referitoare la comunicaţii; servicii telefonice, 
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimile-
lor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesa-
jelor, radiopaging-ului, devierii sunetelor, răs-
punderii automate, serviciului de informaţii 
telefonice şi poştei electronice; transmiterea, 
livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, 
imaginilor, muzicii şi informaţiei; servicii în 
vederea livrării mesajelor electronice; servicii 
informative on-line referitoare la telecomuni-
caţii; servicii în vederea schimbului de date; 
transferul datelor prin telecomunicaţie; servicii 
în vederea comunicaţiilor prin satelit; servicii 
de difuzare; difuzarea sau transmiterea pro-
gramelor radio sau televizate şi a filmelor, 
programelor de teleshopping şi webshopping; 
servicii în vederea textelor video, teletextelor 
şi datelor video; difuzarea şi livrarea conţinu-
tului multimedia prin reţele de comunicaţie 
electronice; servicii în vederea mesajelor vi-
deo; servicii în vederea conferinţelor video; 
servicii în vederea telefoanelor video; teleco-
municaţie informaţională (inclusiv web-pagini), 
programe de calculator şi orice alte date; 
aprovizionarea accesului uzual la Internet; 
aprovizionarea conectărilor de telecomunica-
ţie sau a linkurilor la Internet sau la baze de 
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date; aprovizionarea accesului uzual la Inter-
net (furnizori de servicii); aprovizionarea şi 
operarea conferinţelor electronice, grupurilor 
de discuţie şi chat room; aprovizionarea ac-
cesului la web-site-urile muzical-digitale în 
Internet; aprovizionarea accesului la web-site-
urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale 
prin telecomunicaţii; aprovizionarea accesului 
la infrastructurile de telecomunicaţie pentru 
alţi operatori; operarea şi aprovizionarea mij-
loacelor de căutare; servicii de acordare a 
accesului la telecomunicaţii; transmiterea 
mesajelor şi imaginilor cu ajutorul calculatoru-
lui; comunicaţie prin calculator; serviciile 
agenţiilor de ştiri; transmiterea ştirilor şi infor-
maţiei privind actualităţile; închirierea, leasingul 
sau arendarea aparatelor, instrumentelor, 
instalaţiilor sau componentelor utilizate pentru 
acordarea serviciilor sus-menţionate; servicii 
consultative, informaţie şi consultaţii referitoa-
re la cele sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi proiectare referitoare 
la acestea; servicii ale laboratoarelor de cer-
cetare; managementul proiectelor de cerceta-
re, de construcţie şi de elaborare; cercetări, 
proiectări şi elaborări industriale; cercetări 
tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi 
elaborare referitoare la calculatoare, progra-
me de calculator, sisteme de calculator, soluţii 
de aplicare a software de calculator, sisteme 
de procesare a datelor, managementul date-
lor, sisteme de procesare a informaţiei com-
puterizate, servicii de comunicaţie, soluţii de 
comunicaţie, sisteme de comunicaţie şi inter-
feţe de reţea; servicii în domeniul calculatoa-
relor; modernizarea şi proiectarea hardware 
de calculator; întreţinerea tehnică, moderniza-
rea şi proiectarea firmware de calculator, soft-
ware de calculator şi programelor de calcula-
tor; servicii de programare pentru calculatoa-
re; pregătirea şi furnizarea informaţiei cu privi-
re la calculatoare şi echipament de reţele de 
calculator; servicii de consultanţă tehnică în 
domeniul tehnologiei informaţionale şi tele-
comunicaţiei; proiectarea şi elaborarea siste-
melor de calculatoare şi a sistemelor şi echi-
pamentului de telecomunicaţie; servicii în 
domeniul managementului computerial; servi-
cii operaţionale de suport pentru reţele de 
calculator, reţele de telecomunicaţie şi reţele 
de transmitere a datelor; servicii în regim on-
line în domeniul calculatoarelor; servicii de 
programare prestate în regim on-line; furniza-
rea accesului la o reţea electronică on-line 
pentru căutarea informaţiei; închiriere de cal-
culatoare; proiectare, desen şi înscrieri înves-

tite cu împuternicire, toate destinate pentru 
compilarea paginilor web pe Internet; servicii 
virtuale şi interactive de creare a imaginilor; 
crearea, operarea şi întreţinerea tehnică a 
bazelor de date, intrareţelelor şi site-urilor 
web; hosting-ul site-urilor web ce aparţin terţi-
lor; instalarea şi întreţinerea tehnică a softwa-
re de calculator; leasingul timpului de acces la 
o bază de date de calculator; leasingul timpu-
lui de acces la buletinul computerial şi foru-
muri şi la reţele de calculator; servicii prestate 
de furnizori de servicii Internet; compilarea, 
crearea şi întreţinerea tehnică a unui registru 
de nume de domene; crearea, operarea şi 
întreţinerea tehnică a site-urilor web, paginilor 
web şi portalurilor pentru înregistrarea texte-
lor, imaginilor şi muzicii furnizate prin calcula-
toare sau telefoane mobile; furnizarea servicii-
lor informative şi consultative în regim on-line 
de la o bază de date de calculator sau prin 
Internet; informaţie meteorologică; servicii de 
prestare a informaţiei cu privire la vreme; ser-
vicii de design de interior; servicii informative 
şi consultative referitoare la serviciile sus-
menţionate. 

 

 
 
 
(210) 025130 
(220) 2009.03.18 
(310) 2008730303 
(320) 2008.09.22 
(330) RU 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill Brooklands Road Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun prelucrat, inclusiv ţigări, trabucuri, tutun 

de prizat, ţigări de foi, snus, pipe, portţigarete, 
articole pentru fumători. 

 

 
 
 
(210) 025150 
(220) 2009.03.19 
(730) BOVALIM S.R.L., MD 

Str. Trandafirilor nr. 29/1, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 025151 
(220) 2009.03.19 
(730) BOVALIM S.R.L., MD 

Str. Trandafirilor nr. 29/1, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 025152 
(220) 2009.03.19 
(730) BOVALIM S.R.L., MD 

Str. Trandafirilor nr. 29/1, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 

(210) 025153 
(220) 2009.03.19 
(730) BOVALIM S.R.L., MD 

Str. Trandafirilor nr. 29/1, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 025158 
(220) 2009.03.20 
(730) Orange Personal Communications Ser-

vices Limited, GB 
St. James Court, Great Park Road, Almonds-
bury Park, Bradley Stoke, Bristol, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "TM". 
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu, negru. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi 
instrumente de comunicaţie şi telecomunica-
ţie; aparate şi instrumente electrice şi electro-
nice, toate pentru procesarea, înregistrarea, 
păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recep-
ţia datelor; aparate şi instrumente pentru în-
registrarea, transmiterea, amplificarea sau 
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reproducerea sunetului, imaginilor, informaţiei 
sau a datelor codificate; camere de luat ve-
deri; aparate, instrumente şi echipament de 
fotografiat; aparate, instrumente şi echipa-
ment pentru procesarea imaginilor; aparate şi 
instrumente de televiziune şi radio; emiţătoare 
şi receptoare de telecomunicaţie, de difuzare 
a programelor radio şi televizate; aparate de 
acces la programe difuzate sau transmise; 
holograme; calculatoare; echipament periferic 
pentru calculatoare; circuite electronice pro-
gramate informative de transmisie; programe 
de calculator; software de calculator; discuri, 
benzi şi fire electrice care sunt purtătoare 
magnetice de informaţie; cartele magnetice 
fără înregistrare şi înregistrate în prealabil; 
cartele cu informaţie; cartele de memorie; 
smart carduri; cartele ce conţin microproce-
soare; cartele cu circuit integrat; cartele elec-
tronice de identificare; cartele telefonice; car-
tele de credit telefonice; cartele de credit; fişe 
de plată; cartele pentru jocuri electronice des-
tinate pentru folosirea cu telefoane; CD ROM-
uri; purtătoare de informaţie magnetice, digita-
le, optice; purtătoare de informaţie magnetice, 
digitale şi optice pentru înregistrarea şi păs-
trarea informaţiei (fără înregistrare şi înregis-
trate în prealabil); software pentru calculatoa-
re livrate din Internet; publicaţii electronice 
(încărcabile) acordate on-line din bazele de 
date ale calculatoarelor sau Internet; software 
de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii 
(inclusiv modeme) care fac posibilă conecta-
rea cu bazele de date, reţelele din regiunea 
locală şi Internet; software de calculatoare 
care fac posibile servicii de teleconferinţe, 
videoconferinţe şi servicii video prin telefon; 
software de calculatoare care fac posibilă 
căutarea şi regăsirea datelor; software de 
calculatoare pentru accesul la bazele de date, 
serviciile de telecomunicaţie, reţelele de cal-
culatoare şi avizierele electronice; software 
pentru jocurile de calculator; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din baza de date 
computerială sau din Internet; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din MP3 Internet web-
site-uri; dispozitive pentru reproducerea muzi-
cii recepţionată din Internet; dispozitive de 
reproducere MP3; fotografii, imagini, repre-
zentări grafice, sound bytes, filme, înregistrări 
video şi programe audiovizuale (încărcabile) 
acordate on-line sau din baze de date 
computeriale sau Internet sau Internet web-
site-uri; aparate şi instrumente de monitoring 
la distanţă; software de calculatoare utilizate 
în monitoringul la distanţă; emiţătoare şi re-
ceptoare de satelit; sateliţi de telecomunicaţie 

şi difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi an-
tene pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; 
cabluri optice; fire de rezistenţă; electrozi; 
sisteme şi instalaţii de telecomunicaţie; termi-
nale pentru reţele telefonice; comutatoare 
telefonice; aparate de telecomunicaţie, de 
păstrare, transformare şi procesare a semna-
lului de intrare; echipament telefonic; echipa-
ment pentru telefoane fixate, transportabile, 
mobile, automate sau activate prin voce; ter-
minale multimedia; terminale interactive pen-
tru expunerea şi comandarea produselor şi 
serviciilor; aparate şi instrumente de paging, 
radio paging şi radiotelefonice; telefoane, 
telefoane mobile şi microtelefoane; telecopia-
toare; accesorii pentru telefoane şi microtele-
foane; adaptoare utilizate împreună cu tele-
foane; încărcătoare de baterii utilizate împre-
ună cu telefoane; unităţi montate în mese sau 
automobile încorporând un difuzor pentru a 
permite utilizarea automată a microtelefoane-
lor; suporturi pentru microtelefoane în interio-
rul automobilelor; genţi şi tocuri special adap-
tate pentru păstrarea sau transportarea tele-
foanelor portative şi a echipamentului şi acce-
soriilor telefonice; organizere personale com-
puterizate; antene; baterii; microprocesoare; 
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane 
indicatoare (display screens); sisteme elec-
tronice globale de poziţionare; aparate şi in-
strumente electronice navigaţionale, de depis-
tare şi de poziţionare; aparate şi instrumente 
de monitoring (altul decât monitoringul in-
vivo); aparate şi instrumente de radio; aparate 
şi instrumente electrice de control, testare 
(alta decât testarea in-vivo), semnalizare, 
verificare (supraveghere) şi instruire; aparate 
şi instrumente optice şi electrooptice; filme 
video; aparate şi echipament audiovizual; 
echipament şi aparate pentru jocurile electro-
nice; accesorii electrice şi electronice şi echi-
pament periferic proiectat şi adaptat pentru 
utilizare cu calculatoare, aparate audiovizuale 
şi echipament şi aparate pentru jocurile elec-
tronice; părţi şi fitinguri pentru produsele sus-
menţionate; 

 

38   - servicii referitoare la telecomunicaţii; servicii 
referitoare la comunicaţii; servicii telefonice, 
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimile-
lor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesa-
jelor, radiopaging-ului, devierii sunetelor, răs-
punderii automate, serviciului de informaţii 
telefonice şi poştei electronice; transmiterea, 
livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, 
imaginilor, muzicii şi informaţiei; servicii în 
vederea livrării mesajelor electronice; servicii 
informative on-line referitoare la telecomuni-
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caţii; servicii în vederea schimbului de date; 
transferul datelor prin telecomunicaţie; servicii 
în vederea comunicaţiilor prin satelit; servicii 
de difuzare; difuzarea sau transmiterea pro-
gramelor radio sau televizate şi a filmelor, 
programelor de teleshopping şi webshopping; 
servicii în vederea textelor video, teletextelor 
şi datelor video; difuzarea şi livrarea conţinu-
tului multimedia prin reţele de comunicaţie 
electronice; servicii în vederea mesajelor vi-
deo; servicii în vederea conferinţelor video; 
servicii în vederea telefoanelor video; teleco-
municaţie informaţională (inclusiv web-pagini), 
programe de calculator şi orice alte date; 
aprovizionarea accesului uzual la Internet; 
aprovizionarea conectărilor de telecomunica-
ţie sau a linkurilor la Internet sau la baze de 
date; aprovizionarea accesului uzual la Inter-
net (furnizori de servicii); aprovizionarea şi 
operarea conferinţelor electronice, grupurilor 
de discuţie şi chat room; aprovizionarea ac-
cesului la web-site-urile muzical-digitale în 
Internet; aprovizionarea accesului la web-site-
urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale 
prin telecomunicaţii; aprovizionarea accesului 
la infrastructurile de telecomunicaţie pentru 
alţi operatori; operarea şi aprovizionarea mij-
loacelor de căutare; servicii de acordare a 
accesului la telecomunicaţii; transmiterea 
mesajelor şi imaginilor cu ajutorul calculatoru-
lui; comunicaţie prin calculator; serviciile 
agenţiilor de ştiri; transmiterea ştirilor şi infor-
maţiei privind actualităţile; închirierea, leasingul 
sau arendarea aparatelor, instrumentelor, 
instalaţiilor sau componentelor utilizate pentru 
acordarea serviciilor sus-menţionate; servicii 
consultative, informaţie şi consultaţii referitoa-
re la cele sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi proiectare referitoare 
la acestea; servicii ale laboratoarelor de cer-
cetare; managementul proiectelor de cerceta-
re, de construcţie şi de elaborare; cercetări, 
proiectări şi elaborări industriale; cercetări 
tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi 
elaborare referitoare la calculatoare, progra-
me de calculator, sisteme de calculator, soluţii 
de aplicare a software de calculator, sisteme 
de procesare a datelor, managementul date-
lor, sisteme de procesare a informaţiei com-
puterizate, servicii de comunicaţie, soluţii de 
comunicaţie, sisteme de comunicaţie şi inter-
feţe de reţea; servicii în domeniul calculatoa-
relor; modernizarea şi proiectarea hardware 
de calculator; întreţinerea tehnică, moderniza-
rea şi proiectarea firmware de calculator, soft-
ware de calculator şi programelor de calcula-

tor; servicii de programare pentru calculatoa-
re; pregătirea şi furnizarea informaţiei cu privi-
re la calculatoare şi echipament de reţele de 
calculator; servicii de consultanţă tehnică în 
domeniul tehnologiei informaţionale şi tele-
comunicaţiei; proiectarea şi elaborarea siste-
melor de calculatoare şi a sistemelor şi echi-
pamentului de telecomunicaţie; servicii în 
domeniul managementului computerial; servi-
cii operaţionale de suport pentru reţele de 
calculator, reţele de telecomunicaţie şi reţele 
de transmitere a datelor; servicii în regim on-
line în domeniul calculatoarelor; servicii de 
programare prestate în regim on-line; furniza-
rea accesului la o reţea electronică on-line 
pentru căutarea informaţiei; închiriere de cal-
culatoare; proiectare, desen şi înscrieri înves-
tite cu împuternicire, toate destinate pentru 
compilarea paginilor web pe Internet; servicii 
virtuale şi interactive de creare a imaginilor; 
crearea, operarea şi întreţinerea tehnică a 
bazelor de date, intrareţelelor şi site-urilor 
web; hosting-ul site-urilor web ce aparţin terţi-
lor; instalarea şi întreţinerea tehnică a softwa-
re de calculator; leasingul timpului de acces la 
o bază de date de calculator; leasingul timpu-
lui de acces la buletinul computerial şi foru-
muri şi la reţele de calculator; servicii prestate 
de furnizori de servicii Internet; compilarea, 
crearea şi întreţinerea tehnică a unui registru 
de nume de domene; crearea, operarea şi 
întreţinerea tehnică a site-urilor web, paginilor 
web şi portalurilor pentru înregistrarea texte-
lor, imaginilor şi muzicii furnizate prin calcula-
toare sau telefoane mobile; furnizarea servicii-
lor informative şi consultative în regim on-line 
de la o bază de date de calculator sau prin 
Internet; informaţie meteorologică; servicii de 
prestare a informaţiei cu privire la vreme; ser-
vicii de design de interior; servicii informative 
şi consultative referitoare la serviciile sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24; 
28.05.00; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 025159 
(220) 2009.03.20 
(730) Orange Personal Communications Ser-

vices Limited, GB 
St. James Court, Great Park Road, Almonds-
bury Park, Bradley Stoke, Bristol, Regatul Unit 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "TM". 
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu, negru. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi 
instrumente de comunicaţie şi telecomunica-
ţie; aparate şi instrumente electrice şi electro-
nice, toate pentru procesarea, înregistrarea, 
păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recep-
ţia datelor; aparate şi instrumente pentru în-
registrarea, transmiterea, amplificarea sau 
reproducerea sunetului, imaginilor, informaţiei 
sau a datelor codificate; camere de luat ve-
deri; aparate, instrumente şi echipament de 
fotografiat; aparate, instrumente şi echipa-
ment pentru procesarea imaginilor; aparate şi 
instrumente de televiziune şi radio; emiţătoare 
şi receptoare de telecomunicaţie, de difuzare 
a programelor radio şi televizate; aparate de 
acces la programe difuzate sau transmise; 
holograme; calculatoare; echipament periferic 
pentru calculatoare; circuite electronice pro-
gramate informative de transmisie; programe 
de calculator; software de calculator; discuri, 
benzi şi fire electrice care sunt purtătoare 
magnetice de informaţie; cartele magnetice 
fără înregistrare şi înregistrate în prealabil; 
cartele cu informaţie; cartele de memorie; 
smart carduri; cartele ce conţin microproce-
soare; cartele cu circuit integrat; cartele elec-
tronice de identificare; cartele telefonice; car-
tele de credit telefonice; cartele de credit; fişe 
de plată; cartele pentru jocuri electronice des-
tinate pentru folosirea cu telefoane; CD ROM-
uri; purtătoare de informaţie magnetice, digita-
le, optice; purtătoare de informaţie magnetice, 

digitale şi optice pentru înregistrarea şi păs-
trarea informaţiei (fără înregistrare şi înregis-
trate în prealabil); software pentru calculatoa-
re livrate din Internet; publicaţii electronice 
(încărcabile) acordate on-line din bazele de 
date ale calculatoarelor sau Internet; software 
de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii 
(inclusiv modeme) care fac posibilă conecta-
rea cu bazele de date, reţelele din regiunea 
locală şi Internet; software de calculatoare 
care fac posibile servicii de teleconferinţe, 
videoconferinţe şi servicii video prin telefon; 
software de calculatoare care fac posibilă 
căutarea şi regăsirea datelor; software de 
calculatoare pentru accesul la bazele de date, 
serviciile de telecomunicaţie, reţelele de cal-
culatoare şi avizierele electronice; software 
pentru jocurile de calculator; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din baza de date 
computerială sau din Internet; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din MP3 Internet web-
site-uri; dispozitive pentru reproducerea muzi-
cii recepţionată din Internet; dispozitive de 
reproducere MP3; fotografii, imagini, repre-
zentări grafice, sound bytes, filme, înregistrări 
video şi programe audiovizuale (încărcabile) 
acordate on-line sau din baze de date 
computeriale sau Internet sau Internet web-
site-uri; aparate şi instrumente de monitoring 
la distanţă; software de calculatoare utilizate 
în monitoringul la distanţă; emiţătoare şi re-
ceptoare de satelit; sateliţi de telecomunicaţie 
şi difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi an-
tene pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; 
cabluri optice; fire de rezistenţă; electrozi; 
sisteme şi instalaţii de telecomunicaţie; termi-
nale pentru reţele telefonice; comutatoare 
telefonice; aparate de telecomunicaţie, de 
păstrare, transformare şi procesare a semna-
lului de intrare; echipament telefonic; echipa-
ment pentru telefoane fixate, transportabile, 
mobile, automate sau activate prin voce; ter-
minale multimedia; terminale interactive pen-
tru expunerea şi comandarea produselor şi 
serviciilor; aparate şi instrumente de paging, 
radio paging şi radiotelefonice; telefoane, 
telefoane mobile şi microtelefoane; telecopia-
toare; accesorii pentru telefoane şi microtele-
foane; adaptoare utilizate împreună cu tele-
foane; încărcătoare de baterii utilizate împre-
ună cu telefoane; unităţi montate în mese sau 
automobile încorporând un difuzor pentru a 
permite utilizarea automată a microtelefoane-
lor; suporturi pentru microtelefoane în interio-
rul automobilelor; genţi şi tocuri special adap-
tate pentru păstrarea sau transportarea tele-
foanelor portative şi a echipamentului şi acce-
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soriilor telefonice; organizere personale com-
puterizate; antene; baterii; microprocesoare; 
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane 
indicatoare (display screens); sisteme elec-
tronice globale de poziţionare; aparate şi in-
strumente electronice navigaţionale, de depis-
tare şi de poziţionare; aparate şi instrumente 
de monitoring (altul decât monitoringul in-
vivo); aparate şi instrumente de radio; aparate 
şi instrumente electrice de control, testare 
(alta decât testarea in-vivo), semnalizare, 
verificare (supraveghere) şi instruire; aparate 
şi instrumente optice şi electrooptice; filme 
video; aparate şi echipament audiovizual; 
echipament şi aparate pentru jocurile electro-
nice; accesorii electrice şi electronice şi echi-
pament periferic proiectat şi adaptat pentru 
utilizare cu calculatoare, aparate audiovizuale 
şi echipament şi aparate pentru jocurile elec-
tronice; părţi şi fitinguri pentru produsele sus-
menţionate; 

 

38   - servicii referitoare la telecomunicaţii; servicii 
referitoare la comunicaţii; servicii telefonice, 
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimile-
lor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesa-
jelor, radiopaging-ului, devierii sunetelor, răs-
punderii automate, serviciului de informaţii 
telefonice şi poştei electronice; transmiterea, 
livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, 
imaginilor, muzicii şi informaţiei; servicii în 
vederea livrării mesajelor electronice; servicii 
informative on-line referitoare la telecomuni-
caţii; servicii în vederea schimbului de date; 
transferul datelor prin telecomunicaţie; servicii 
în vederea comunicaţiilor prin satelit; servicii 
de difuzare; difuzarea sau transmiterea pro-
gramelor radio sau televizate şi a filmelor, 
programelor de teleshopping şi webshopping; 
servicii în vederea textelor video, teletextelor 
şi datelor video; difuzarea şi livrarea conţinu-
tului multimedia prin reţele de comunicaţie 
electronice; servicii în vederea mesajelor vi-
deo; servicii în vederea conferinţelor video; 
servicii în vederea telefoanelor video; teleco-
municaţie informaţională (inclusiv web-pagini), 
programe de calculator şi orice alte date; 
aprovizionarea accesului uzual la Internet; 
aprovizionarea conectărilor de telecomunica-
ţie sau a linkurilor la Internet sau la baze de 
date; aprovizionarea accesului uzual la Inter-
net (furnizori de servicii); aprovizionarea şi 
operarea conferinţelor electronice, grupurilor 
de discuţie şi chat room; aprovizionarea ac-
cesului la web-site-urile muzical-digitale în 
Internet; aprovizionarea accesului la web-site-
urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale 
prin telecomunicaţii; aprovizionarea accesului 

la infrastructurile de telecomunicaţie pentru 
alţi operatori; operarea şi aprovizionarea mij-
loacelor de căutare; servicii de acordare a 
accesului la telecomunicaţii; transmiterea 
mesajelor şi imaginilor cu ajutorul calculatoru-
lui; comunicaţie prin calculator; serviciile 
agenţiilor de ştiri; transmiterea ştirilor şi infor-
maţiei privind actualităţile; închirierea, leasingul 
sau arendarea aparatelor, instrumentelor, 
instalaţiilor sau componentelor utilizate pentru 
acordarea serviciilor sus-menţionate; servicii 
consultative, informaţie şi consultaţii referitoa-
re la cele sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi proiectare referitoare 
la acestea; servicii ale laboratoarelor de cer-
cetare; managementul proiectelor de cerceta-
re, de construcţie şi de elaborare; cercetări, 
proiectări şi elaborări industriale; cercetări 
tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi 
elaborare referitoare la calculatoare, progra-
me de calculator, sisteme de calculator, soluţii 
de aplicare a software de calculator, sisteme 
de procesare a datelor, managementul date-
lor, sisteme de procesare a informaţiei com-
puterizate, servicii de comunicaţie, soluţii de 
comunicaţie, sisteme de comunicaţie şi inter-
feţe de reţea; servicii în domeniul calculatoa-
relor; modernizarea şi proiectarea hardware 
de calculator; întreţinerea tehnică, moderniza-
rea şi proiectarea firmware de calculator, soft-
ware de calculator şi programelor de calcula-
tor; servicii de programare pentru calculatoa-
re; pregătirea şi furnizarea informaţiei cu privi-
re la calculatoare şi echipament de reţele de 
calculator; servicii de consultanţă tehnică în 
domeniul tehnologiei informaţionale şi tele-
comunicaţiei; proiectarea şi elaborarea siste-
melor de calculatoare şi a sistemelor şi echi-
pamentului de telecomunicaţie; servicii în 
domeniul managementului computerial; servi-
cii operaţionale de suport pentru reţele de 
calculator, reţele de telecomunicaţie şi reţele 
de transmitere a datelor; servicii în regim on-
line în domeniul calculatoarelor; servicii de 
programare prestate în regim on-line; furniza-
rea accesului la o reţea electronică on-line 
pentru căutarea informaţiei; închiriere de cal-
culatoare; proiectare, desen şi înscrieri înves-
tite cu împuternicire, toate destinate pentru 
compilarea paginilor web pe Internet; servicii 
virtuale şi interactive de creare a imaginilor; 
crearea, operarea şi întreţinerea tehnică a 
bazelor de date, intrareţelelor şi site-urilor 
web; hosting-ul site-urilor web ce aparţin terţi-
lor; instalarea şi întreţinerea tehnică a softwa-
re de calculator; leasingul timpului de acces la 
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o bază de date de calculator; leasingul timpu-
lui de acces la buletinul computerial şi foru-
muri şi la reţele de calculator; servicii prestate 
de furnizori de servicii Internet; compilarea, 
crearea şi întreţinerea tehnică a unui registru 
de nume de domene; crearea, operarea şi 
întreţinerea tehnică a site-urilor web, paginilor 
web şi portalurilor pentru înregistrarea texte-
lor, imaginilor şi muzicii furnizate prin calcula-
toare sau telefoane mobile; furnizarea servicii-
lor informative şi consultative în regim on-line 
de la o bază de date de calculator sau prin 
Internet; informaţie meteorologică; servicii de 
prestare a informaţiei cu privire la vreme; ser-
vicii de design de interior; servicii informative 
şi consultative referitoare la serviciile sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 025161 
(220) 2009.03.20 
(730) GOLDEN BRANDS LIMITED, CY 

Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT 
BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol,  
Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: bej, roşu, albastru, negru, 

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

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

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 

drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 17.05.21; 20.05.05; 24.07.23; 28.05.00; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 025192 
(220) 2009.04.03 
(730) SCURTU DMITRI, întreprindere individuală, 

MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 45, MD-6201, 
Sîngerei, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, negru, galben, roşu, 

gri, bej, cafeniu, alb, albastru. 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.16; 05.07.06; 25.01.06; 26.04.01; 
26.04.18; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 025197 
(220) 2009.03.30 
(310) 2008731573 
(320) 2008.10.02 
(330) RU 
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(730) Zakrîtoe acţionernoe obşcestvo "Lactalis 
Vostok", RU 
Ul. Sovetskaia, d. 54, g. Istra, Istrinskii raion, 
Moskovskaia oblasti, 143500, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: oranj, cafeniu, cafeniu-

deschis, roz, verde, alb, bej, galben, gri, ne-
gru. 

(511) NCL(9) 
29   - lapte şi produse lactate, brânzeturi, produse 

lactate şi brânzeturi de specialitate, brânză 
topită, mâncăruri gata din brânză. 

 

(531) CFE(5) 08.01.06; 08.03.25; 08.05.02; 11.01.03; 
11.01.17; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 025198 
(220) 2009.03.30 
(310) 2008731574 
(320) 2008.10.02 
(330) RU 
(730) Zakrîtoe acţionernoe obşcestvo "Lactalis 

Vostok", RU 
Ul. Sovetskaia, d. 54, g. Istra, Istrinskii raion, 
Moskovskaia oblasti, 143500, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: cafeniu, cafeniu-deschis, 
verde, alb, bej, galben, gri, negru. 

(511) NCL(9) 
29   - lapte şi produse lactate, brânzeturi, produse 

lactate şi brânzeturi de specialitate, brânză 
topită, mâncăruri gata din brânză. 

 

(531) CFE(5) 05.11.05; 08.01.06; 08.03.25; 08.05.02; 
11.01.03; 11.01.17; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 025199 
(220) 2009.03.30 
(310) 2008731575 
(320) 2008.10.02 
(330) RU 
(730) Zakrîtoe acţionernoe obşcestvo "Lactalis 

Vostok", RU 
Ul. Sovetskaia, d. 54, g. Istra, Istrinskii raion, 
Moskovskaia oblasti, 143500, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

deschis, verde, alb, bej, galben, gri, negru. 
(511) NCL(9) 
29   - lapte şi produse lactate, brânzeturi, produse 

lactate şi brânzeturi de specialitate, brânză 
topită, mâncăruri gata din brânză. 

 

(531) CFE(5) 08.01.06; 08.03.25; 11.01.03; 11.01.17; 
11.03.08; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 025200 
(220) 2009.03.30 
(730) D-Link Corporation, TW 

no. 289, Shinhu 3rd Road, Neihu District, 
Taipei City 114, Taiwan 

(540)  
 
 

 
 



MĂRCI  MD - BOPI 7/2009 

 107

(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare, inclusiv cartele de reţea, cartele 
de interfaţă, hub-uri, întrerupătoare, poduri, 
broutere, routere, surse de alimentare cu 
energie electrică, repetoare, circuite integrate, 
circuite integrate de scară foarte mare, adap-
toare, concentratoare, emiţătoare-receptoare, 
emiţătoare-receptoare pentru Ethernet, benzi 
magnetice sau discuri sau CD-ROM-uri cu 
înregistrări de programe de reţea, programe 
de calculatoare, software de calculatoare, 
antene, firewall-uri de reţea, adaptoare de 
reţea, modeme, modeme de cablu, routere de 
cablu, modeme de cablu fără fir, routere de 
cablu fără fir, camere pentru PC (camere pen-
tru calculatoare personale), dispozitive de 
captare video, tunere TV (tunere de televiziune), 
convertoare AV (convertoare audio/video), ca-
mere IP (camere Internet protocol), cartele de 
memorie compacte, modeme bluetooth, adap-
toare bluetooth, căşti bluetooth, adaptoare 
bluetooth pentru imprimante, puncte de acces 
bluetooth, cartele de reţea fără fir, puncte de 
acces fără fir, gateway-uri fără fir, print serve-
re fără fir, cartele de memorie compacte fără 
fir, convertoare fără fir, adaptoare audio fără 
fir, media playere fără fir, gateway-uri reziden-
ţiale, gateway-uri VPN (gateway-uri Virtual 
Private Network), routere VPN (routere Virtual 
Private Network), firewall-uri PC (firewall-uri 
pentru calculatoare personale), servere, tele-
foane IP (telefoane Internet Protocol), tele-
foane Internet Video, routere de jocuri fără fir, 
adaptoare de jocuri fără fir, DMA (adaptoare 
media digitale), camere Internet, dispozitive 
de stocare de reţea, întrerupătoare KVM (în-
trerupătoare tastatură/video/mouse), USB 
flash drive-uri (drive-uri Universal Serial Bus 
Flash), USB hub-uri (hub-uri Universal Serial 
Bus Flash), adaptoare USB (adaptoare Uni-
versal Serial Bus Flash), gateway-uri VoIP 
(gateway-uri Voice over Internet Protocol), IP-
PBX (Internet Protocol-Private Branch Ex-

change), splitere, gateway-uri de securitate a 
informaţiei, modeme DSL (modeme Digital 
Subscriber Line), routere DSL (routere Digital 
Subscriber Line), modeme DSL fără fir (mo-
deme Digital Subscriber Line fără fir), routere 
DSL fără fir (routere Digital Subscriber Line 
fără fir), modeme ADSL (modeme Asymmet-
ric  Digital  Subscriber  Line),   routere ADSL 
(routere Asymmetric Digital Subscriber Line), 
întrerupătoare VDSL (întrerupătoare Very 
high data-rate Digital Subscriber Line), mo-
deme VDSL (modeme Very-high data-rate 
Digital Subscriber Line), SHDSL (Single-line 
High bit-rate Digital Subscriber Line), routere 
ISDN (routere Integrated Service Digital Net-
work), routere de terminal ISDN (adaptoare 
Integrated Service Digital Network Terminal), 
playere CD (playere de discuri compacte), 
set-top boxuri, modeme analog, DSC (Digital 
Still Cameras), Internet radio, dispozitive de 
stocare pentru date media, playere MP3 
(playere MPEG Audio Layer-3), CD-RW/ 
DVD-RW (Compact disc-read write/digital 
versatile disc/digital video disc-read write), 
cititoare de cartele. 

 

 
 
 
(210) 025203 
(220) 2009.03.30 
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 

6900 Cork Airport Business Park, Kinsale 
Road, Cork, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 025204 
(220) 2009.03.30 
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 

6900 Cork Airport Business Park, Kinsale 
Road, Cork, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice. 
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(210) 025205 
(220) 2009.03.30 
(730) "Narvi" Oy, FI 

Yrittäjäntie 1A, 27230 Lappi, Finlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 025213 
(220) 2009.03.31 
(730) Turkcell Iletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, 

TR 
Turkcell Plaza Meşrutiyet Caddesi No. 71 Te-
pebaşi Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea sau 

reproducerea sunetului şi imaginilor; calcula-
toare şi periferice de calculatoare, şi anume 
cititoare de cartele; cititoare de coduri de ba-
re; scanere; unităţi de disc; imprimante laser, 
case de numărat bani, calculatoare, instru-
mente pentru navigaţie; procesoare de text; 
imprimante; monitoare; trasatoare a grafice-
lor; tastaturi; mausuri; programe de calculator 
înregistrate şi software; programe de calcula-
tor înregistrate care asigură accesul şi utiliza-
rea reţelei globale de calculatoare; playere 
pentru discuri multimedia; playere pentru 
DVD; suporturi de date; suporturi de date 
magnetice, benzi magnetice video şi audio, 
DVD, discuri optice, filme (pelicule) expuse, 
discuri compacte; benzi digitale; cartele mag-
netice; cartele de identificare; dispozitive de 
telecomunicaţie, şi anume telefoane, telefoa-
ne mobile, radiotelefoane, telefoane fără fir, 
selectoare în telefonie; 

 

35   - sistematizarea informaţiei în baza de date 
computerizată; organizarea expoziţiilor în sco-
puri comerciale sau de publicitate; publicitate; 
promovarea produselor şi serviciilor pentru 
terţi; cercetări pentru afaceri; administrarea 
afacerilor (asistenţă în afaceri); servicii de 
aprovizionare pentru terţi (achiziţie de bunuri 
şi servicii pentru alte întreprinderi); adminis-
trarea proceselor de prelucrare a comenzilor 
de achiziţionare; colectarea pentru terţi a di-
verselor produse şi servicii şi amplasarea lor 
pentru comoditatea vizualizării şi achiziţionării 
lor de către consumatori folosind dispozitive 
electronice; publicitate în reţeaua de calcula-
toare; 

 

38   - telecomunicaţii; servicii de mesaje electroni-
ce; servicii de afişare electronică (telecomuni-
caţii); transmitere de mesaje şi imagini asista-
te de calculator; informaţii în materie de tele-
comunicaţii; comunicaţii prin calculator; agen-
ţii de informaţii (ştiri); televiziune prin cablu; 
radiodifuziune; difuzare de programe de tele-
viziune; comunicaţii prin terminale de calcula-
tor; asigurarea conectării telecomunicaţiilor la 
reţeaua globală de calculatoare; închirieri de 
aparate pentru transmiterea informaţiei; închi-
rieri de aparate de telecomunicaţii; accesul la 
baze de date. 
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(210) 025215 
(220) 2009.03.31 
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE 

6900 Cork Airport Business Park, Kinsale 
Road, Cork, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 025221 
(220) 2009.04.02 
(730) VITAUTOSIL S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. M. Lomonosov nr. 51, bloc 1, ap. 23,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 025236 
(220) 2009.04.16 
(730) ALTIS GRUP S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 15/1, of. 40, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
16   - stilouri, albume, atlase, carnete de notiţe, 

carnete de desen, carnete de birou, carnete 
cu foi detaşabile, broşuri, hârtie de copiat, 
ziare, publicaţii imprimate, calendare imprima-
te, creioane, pixuri, cărbune pentru desen, 
imagini, abţibilduri, cărţi, carnete de note, cărţi 
poştale, ilustrate de felicitare, prospecte, re-
gistre, caiete, creioane mecanice; 

 

28   - articole de gimnastică şi de sport necuprinse 
în alte clase; 

 

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

 

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.16; 25.01.05; 26.04.14; 
26.04.24; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 025238 
(220) 2009.04.03 
(730) Kiilto Oy, FI 

P.O. Box 250, FI-33101 Tampere, Finlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei şi agricul-

turii; materiale plastice în stare brută; adezivi 
(materiale de lipit) destinaţi industriei; deter-
genţi destinaţi industriei; 

 

02   - lacuri; chituri; materiale colorante; diluanţi, 
solvenţi; 
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03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat; preparate pentru curăţare; săpunuri; 
detergenţi; ceară; preparate pentru îngrijirea 
podelei; 

 

16   - articole de legătorie; adezivi (materiale de 
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale 
pentru artişti; 

 

17   - materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; 
filere; amestecuri pentru rosturi; mortare pen-
tru rosturi; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice, inclusiv 
compound, chituri şi mortare, mortare de le-
gătură. 

 

(531) CFE(5) 25.03.01; 25.03.03; 26.01.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 025239 
(220) 2009.04.03 
(730) Kiilto Oy, FI 

P.O. Box 250, FI-33101 Tampere, Finlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei şi agricul-

turii; materiale plastice în stare brută; adezivi 
(materiale de lipit) destinaţi industriei; deter-
genţi destinaţi industriei; 

 

02   - lacuri; chituri; materiale colorante; diluanţi, 
solvenţi; 

 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat; preparate pentru curăţare; săpunuri; 
detergenţi; ceară; preparate pentru îngrijirea 
podelei; 

 

16   - articole de legătorie; adezivi (materiale de 
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale 
pentru artişti; 

 

17   - materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; 
filere; amestecuri pentru rosturi; mortare pen-
tru rosturi; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice, inclusiv 
compound, chituri şi mortare, mortare de le-
gătură. 

 

(531) CFE(5) 25.03.01; 25.03.03; 26.01.18; 27.05.24; 
28.05.00. 

 

(210) 025242 
(220) 2009.04.09 
(730) Viravi-Impex S.R.L., MD 

Str. V. Dokuceaev nr. 4, ap. 55, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 02.01.23; 02.03.23; 26.01.02; 26.02.05; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 025243 
(220) 2009.04.17 
(730)  EXCEL Consulting S.R.L., întreprindere mix-

tă, centru de asistenţă educaţională, MD 
Str. A. Puşkin nr. 45, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 25.07.01; 25.07.06; 26.01.06; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 025245 
(220) 2009.04.21 
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025246 
(220) 2009.04.10 
(730) REGISTRU, centrul resurselor informaţio-

nale de stat, întreprindere de stat, MD 
Str. A. Puşkin nr. 42, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 

control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.05; 26.03.23; 26.11.12; 
26.11.21; 26.11.25. 

 
 
 
(210) 025247 
(220) 2009.04.07 
(730) Admar International, Inc., US 

3030 Aurora Avenue, 71201 Manroe, Louisi-
ana, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 

dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali; articole ortopedice, material pentru 
suturi; inclusiv suzete, biberoane, vase adap-
tate pentru hrănirea bebeluşilor şi copiilor; 
jucării gingivale; accesorii pentru sticluţe pen-
tru copii, şi anume tetine pentru biberoane, 
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închizătoare şi căpăcele pentru biberoane, 
inele şi lănţişoare pentru fixare, discuri pentru 
ermetizarea sticluţelor, bulbi pentru sticluţe; 
suporturi de sticluţe pentru copii şi părţi com-
ponente de sticluţe; accesorii pentru suzete; 
articole pentru prinderea suzetelor de haine; 
articole medicale pentru sugari şi copii mici, şi 
anume termometre, aspiratoare nazale; pipe-
te şi dozatoare pentru dispersarea lichidelor 
sau medicamentelor destinate copiilor; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă şi navală, inclusiv cărucioare şi landouri 
pentru copii; cozoroace şi umbrele pentru 
cărucioare; scaune auto fixe şi portabile pen-
tru bebeluşi şi copii; centuri de siguranţă; 
ajustoare pentru centuri de scaun; parasolare 
auto; genţi auto; suporturi auto pentru pahare 
şi sticluţe; truse compartimentate pentru copii 
care se fixează pe spatele scaunului auto; 
boxe pentru păstrarea jucăriilor în automobile; 
oglinzi pentru monitorizarea copiilor; accesorii 
pentru centurile de scaune auto, şi anume 
dispozitive pentru sprijinirea şi ajustarea ume-
rilor; scaune de biciclete pentru copii; biciclete 
pentru copii; scaune înălţătoare pentru copii; 
bare de protecţie; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; inclusiv mobilă pentru bebeluşi şi 
copii, şi anume pătucuri, perne, rame de ta-
blouri şi oglinzi; bare pentru pătucuri; portiţe 
de securitate din lemn, metal şi plastic; balan-
soare; combinaţii de balansor şi fotoliu balan-
sor; saltele de înfăşat; premergătoare staţio-
nare şi mobile pentru copii; ţarcuri pentru co-
pii; parapete pentru pătucuri; elemente de 
protecţie pentru parapete; perne pentru mobi-
lă şi cămine; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie (cu excepţia celor din metale sau acope-
rite cu metale); 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; 
inclusiv perii de păr; ustensile de îngrijire; 
articole legate de produse alimentare şi hrăni-
rea bebeluşilor şi copiilor; pahare, farfurii şi 
căni pentru copii; închizătoare de plastic pen-
tru recipiente de băut; capace pentru pahare 
destinate bebeluşilor şi copiilor; oale de noap-
te; cădiţe pentru copii (portabile); 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; inclusiv îmbrăcă-
minte pentru copii; bavete; lenjerie de corp şi 
lenjerie de noapte pentru copii; mănuşi pentru 
bebeluşi; încălţăminte pentru copii; 

 

28   - articole de gimnastică pentru copii; scrâncio-
buri; saltele gonflabile; boxe pentru păstrarea 
jucăriilor pentru copii; 

 

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

 

 
 
 
(210) 025248 
(220) 2009.04.06 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025249 
(220) 2009.04.08 
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD 

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 
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(210) 025250 
(220) 2009.04.07 
(730) BESCHIERU Radu, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.22. 
 
 
 
(210) 025252 
(220) 2009.04.07 
(730) BEREZOVSCHI Victor, MD 

Str. Suceava nr. 9, ap. 24, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

(210) 025253 
(220) 2009.04.14 
(730) Senatski D., întreprindere individuală, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21/1, ap. 40,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 
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17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 025256 
(220) 2009.04.14 
(730) BERNENCO Valentina, MD 

Bd. Decebal nr. 82, ap. 60, MD-2038,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii; material pentru 
perii; material pentru curăţare; bureţi metalici; 
sticlă brută sau semiprelucrată; sticlărie, por-
ţelan şi faianţă necuprinse în alte clase. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 24.01.07; 25.03.03; 27.05.08; 
27.05.24; 28.05.00. 

 
 

(210) 025257 
(220) 2009.04.10 
(310) 2008734566 
(320) 2008.10.31 
(330) RU 
(730) JapanTobacco Inc., JP 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat, tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun de rulat, tutun de 
mestecat, snus; ţigări, trabucuri, ţigări de foi; 
substanţe pentru fumat vândute separat sau 
amestecate cu tutun, nefiind în scopuri medi-
cale; tutun de prizat; articole pentru fumători, 
inclusiv hârtie absorbantă pentru tutun de 
pipă; containere de gaz pentru brichete; cutii 
pentru tutun, nefiind din metale preţioase; 
pungi pentru tutun; hârtie de ţigară, cărţi de 
hârtie de ţigară; portţigarete, nefiind din meta-
le preţioase, cutii de chibrituri, nefiind din me-
tale preţioase; silexuri; pipe pentru tutun, in-
clusiv pipe pentru ţigări; suporturi pentru pipe 
(pentru pipe de tutun); mătăuze pentru pipe 
(pentru pipe de tutun), ţigarete şi portţigarete, 
nefiind din metale preţioase; vârfuri de ţigară; 
ţigarete şi portţigarete, inclusiv din chihlimbar 
galben; tuburi de ţigară; maşini de buzunar 
pentru rularea ţigărilor; scrumiere, nefiind din 
metale preţioase; portţigarete, nefiind din me-
tale preţioase, filtre de ţigări; cuţite pentru 
trabucuri, cutii pentru chibrituri, nefiind din me-
tale preţioase; boxe pentru tutun de prizat, 
nefiind din metale preţioase; brichete; chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 025266 
(220) 2009.04.13 
(730) SKODA HOLDING a.s., CZ 

Vaclavske nam. 837/11,110 00 Praha 1,  
Republica Cehă 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
09   - echipamente electrice pentru vehicule de te-
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ren şi subterane (cu excepţia automobilelor), 
în particular motoare de tracţiune şi echipa-
mente electrice de tracţiune, şi anume con-
vertoare pentru transmisiuni principale şi auxi-
liare şi invertoare de voltaj; date electrice şi 
electronice, echipamente de comandă, control 
şi diagnosticare pentru vehicule de teren şi 
subterane (cu excepţia automobilelor); baterii 
şi încărcătoare de baterii pentru vehicule de 
teren şi subterane (cu excepţia automobilelor); 

 

12   - vehicule de transport public, în particular va-
goane de tramvai, autobuze, troleibuze şi mij-
loace de transport subteran, vehicule pe şine, 
în particular locomotive, vagoane pentru trenuri 
cu locomotive, vehicule electrice de cale ferată, 
vagoane şi vehicule cu motor (diesel), părţi, 
componente şi accesorii ale acestora; 

 

37   - livrarea, asamblarea, punerea în exploatare, 
îngrijirea, întreţinerea şi revizuirea, examina-
rea şi repararea aparatelor şi echipamentelor 
pentru staţii electrice, staţii termice, staţii chi-
mice şi petrochimice, staţii de purificare a apei 
şi staţii pentru purificarea şi/sau repartizarea 
deşeurilor; asamblarea, punerea în exploata-
re, îngrijirea, întreţinerea, repararea, recon-
strucţia şi modernizarea vehiculelor terestre şi 
subterane (cu excepţia automobilelor) şi a 
echipamentelor de transport, a părţilor, com-
ponentelor şi accesoriilor acestora; 

 

42   - activităţi de consultare şi inginerie şi servicii în 
domeniul ingineriei transportului; cercetarea, 
dezvoltarea, designul şi modelarea vehicule-
lor terestre şi subterane (cu excepţia automo-
bilelor) şi echipamentelor de transport, a părţi-
lor, componentelor şi accesoriilor acestora. 

 

(531) CFE(5) 03.07.16; 03.07.21; 03.07.24; 24.15.08; 
24.15.11; 26.01.04; 26.01.15; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 025267 
(220) 2009.04.13 
(730) SKODA HOLDING a.s., CZ 

Vaclavske nam. 837/11,110 00 Praha 1,  
Republica Cehă 

(540)  
 
 

 
 
(511) NCL(9) 
09   - echipamente electrice pentru vehicule de te-

ren şi subterane (cu excepţia automobilelor), 
în particular motoare de tracţiune şi echipa-
mente electrice de tracţiune, şi anume con-

vertoare pentru transmisiuni principale şi auxi-
liare şi invertoare de voltaj; date electrice şi 
electronice, echipamente de comandă, control 
şi diagnosticare pentru vehicule de teren şi 
subterane (cu excepţia automobilelor); baterii 
şi încărcătoare de baterii pentru vehicule de 
teren şi subterane (cu excepţia automobilelor); 

 

12   - vehicule de transport public, în particular va-
goane de tramvai, autobuze, troleibuze şi mij-
loace de transport subteran, vehicule pe şine, 
în particular locomotive, vagoane pentru trenuri 
cu locomotive, vehicule electrice de cale ferată, 
vagoane şi vehicule cu motor (diesel), părţi, 
componente şi accesorii ale acestora; 

 

37   - livrarea, asamblarea, punerea în exploatare, 
îngrijirea, întreţinerea şi revizuirea, examina-
rea şi repararea aparatelor şi echipamentelor 
pentru staţii electrice, staţii termice, staţii chi-
mice şi petrochimice, staţii de purificare a apei 
şi staţii pentru purificarea şi/sau repartizarea 
deşeurilor; asamblarea, punerea în exploata-
re, îngrijirea, întreţinerea, repararea, recon-
strucţia şi modernizarea vehiculelor terestre şi 
subterane (cu excepţia automobilelor) şi a 
echipamentelor de transport, a părţilor, com-
ponentelor şi accesoriilor acestora; 

 

42   - activităţi de consultare şi inginerie şi servicii în 
domeniul ingineriei transportului; cercetarea, 
dezvoltarea, designul şi modelarea vehicule-
lor terestre şi subterane (cu excepţia automo-
bilelor) şi echipamentelor de transport, a părţi-
lor, componentelor şi accesoriilor acestora. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 025268 
(220) 2009.04.13 
(730) SKODA HOLDING a.s., CZ 

Vaclavske nam. 837/11,110 00 Praha 1,  
Republica Cehă 

(540)  
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(551) Marcă colectivă. 
(511) NCL(9) 
09   - echipamente electrice pentru vehicule de te-

ren şi subterane (cu excepţia automobilelor), 
în particular motoare de tracţiune şi echipa-
mente electrice de tracţiune, şi anume con-
vertoare pentru transmisiuni principale şi auxi-
liare şi invertoare de voltaj; date electrice şi 
electronice, echipamente de comandă, control 
şi diagnosticare pentru vehicule de teren şi 
subterane (cu excepţia automobilelor); baterii 
şi încărcătoare de baterii pentru vehicule de 
teren şi subterane (cu excepţia automobilelor); 

 

12   - vehicule de transport public, în particular va-
goane de tramvai, autobuze, troleibuze şi mij-
loace de transport subteran, vehicule pe şine, 
în particular locomotive, vagoane pentru trenuri 
cu locomotive, vehicule electrice de cale ferată, 
vagoane şi vehicule cu motor (diesel), părţi, 
componente şi accesorii ale acestora; 

 

37   - livrarea, asamblarea, punerea în exploatare, 
îngrijirea, întreţinerea şi revizuirea, examina-
rea şi repararea aparatelor şi echipamentelor 
pentru staţii electrice, staţii termice, staţii chi-
mice şi petrochimice, staţii de purificare a apei 
şi staţii pentru purificarea şi/sau repartizarea 
deşeurilor; asamblarea, punerea în exploata-
re, îngrijirea, întreţinerea, repararea, recon-
strucţia şi modernizarea vehiculelor terestre şi 
subterane (cu excepţia automobilelor) şi a 
echipamentelor de transport, a părţilor, com-
ponentelor şi accesoriilor acestora; 

 

42   - activităţi de consultare şi inginerie şi servicii în 
domeniul ingineriei transportului; cercetarea, 
dezvoltarea, designul şi modelarea vehicule-
lor terestre şi subterane (cu excepţia automo-
bilelor) şi echipamentelor de transport, a părţi-
lor, componentelor şi accesoriilor acestora. 

 

(531) CFE(5) 03.07.16; 03.07.21; 03.07.24; 24.15.08; 
24.15.11; 26.01.04; 26.01.15. 

 
 
 
(210) 025280 
(220) 2009.04.17 
(730) MAXGRUP S.R.L., MD 

Str. Bulgară nr. 142, ap. 6, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 025290 
(220) 2009.04.17 
(730) TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA, JP 

Shinjuku MAYNDS Tower 2-1-1 Yoyogi Shi-
buya-ku, TOKYO 151-0053, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - software de calculatoare; hardware de calcu-

latoare; dispozitive de securitate a reţelei de 
calculatoare; dispozitive de management uni-
ficat al ameninţărilor (UTM); dispozitive perife-
rice ale calculatorului; software de reputaţie 
pentru e-mail, web şi fişiere; software de se-
curitate a calculatoarelor, datelor şi reţelei; 
software de calculatoare pentru managemen-
tul calculatoarelor, datelor şi reţelei; software 
utilitar pentru calculatoare; software antivirus 
pentru calculatoare; software de calculatoare 
pentru dispozitive mobile de calcul şi de co-
municare; software de securitate a conţinutu-
lui site-urilor web; software de filtrare a pagini-
lor web şi URL; software de ecranare a codu-
rilor şi conţinutului maliţios; software firewall; 
software de calculatoare anti-spam, anti-
fraude şi anti-phishing; software pentru pre-
venirea scurgerii de date ("DLP"); software de 
calculatoare pentru securitatea de la distanţă 
a datelor, fişierelor şi dispozitivelor mobile de 
calcul şi de comunicare în caz de furt; softwa-
re de calculatoare pentru utilizarea în copie-
rea de rezervă a datelor şi restaurarea date-
lor; software de calculatoare pentru păstrarea 
şi arhivarea e-mailurilor şi datelor; software de 
calculatoare pentru securitatea comunicaţiilor 
fără fir, inclusiv autentificarea hotspoturilor wi-
fi şi a punctelor de acces ale reţelei fără fir; 
actualizări ale software electronic, şi anume 
software de calculatoare încărcabil şi fişiere 
de date asociate pentru actualizarea software 
de calculatoare; software de criptare pentru 
apăsarea tastelor; software de criptare a  
datelor şi e-mailurilor; software de securita- 
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te a mesajelor; software de securitate a punc-
telor finale; software de calculatoare pentru 
monitorizarea, filtrarea, raportarea şi modifica-
rea mesajelor, fişierelor, programelor şi date-
lor regăsite sau recepţionate de la reţelele de 
calculatoare şi de comunicare; software de 
calculatoare pentru utilizarea în scanarea, 
detectarea, stocarea în carantină, eliminarea, 
blocarea şi raportarea cu privire la viruşi,  
viermi, troieni, spyware, adware, malware, 
exploit-uri de securitate, programe bot şi date 
şi programe neautorizate pe calculatoare, 
dispozitive electronice, şi dispozitive portabile 
şi mobile de calcul şi de comunicare; software 
de calculatoare pentru utilizare în detectarea 
şi repararea deteriorărilor provocate de viruşi, 
viermi, troieni, spyware, adware, malware, 
exploit-uri de securitate, programe bot şi date 
şi programe neautorizate pe calculatoare şi 
dispozitive electronice; software de calcula-
toare pentru utilizare în detectarea, raportarea 
şi reducerea activităţilor sau comunicărilor 
suspecte sau neautorizate de pe o reţea de 
calculatoare; software de calculatoare pentru 
detectarea şi raportarea despre utilizarea 
neautorizată a calculatoarelor, dispozitivelor 
portabile şi mobile de calcul şi de comunicare 
şi dispozitivelor electronice; programe add-
ons de securitate pentru browsere web, şi 
anume software de calculatoare pentru pro-
tecţia utilizatorilor de browsere web contra 
conţinutului şi programelor maliţioase, nesigu-
re, sau nedorite; software de calculatoare 
pentru blocarea site-urilor web şi a conţinutu-
lui on-line; hardware de calculatoare şi soft-
ware de calculatoare pentru protecţia confi-
denţialităţii datelor şi parolelor; software de 
calculatoare pentru protecţia sau restaurarea 
integrităţii datelor, calculatoarelor, hardware 
de calculatoare, software de calculatoare şi 
dispozitivelor portabile şi mobile de calcul şi 
de comunicare; software de calculatoare pen-
tru analiza şi optimizarea performanţei calcu-
latoarelor; software de calculatoare pentru 
testarea site-urilor web contra vulnerabilităţii 
şi conţinutului periculos; software de calcula-
toare pentru utilizarea în arhivare, criptare şi 
asigurarea controlului de acces în domeniul 
protecţiei datelor; software de calculatoare 
pentru monitorizarea şi asigurarea respectării 
politicii de conţinut pentru poşta electronică, 
mesajele instant, utilizarea web-ului şi alte 
comunicări de reţea; software de calculatoare 
pentru monitorizarea şi asigurarea respectării 
politicii de trafic de reţea pentru poşta electro-
nică, mesajele instant, utilizarea web-ului şi 
alte comunicări de reţea; software de calcula-

toare pentru monitorizarea, gestionarea şi 
controlul la distanţă a calculatoarelor şi soft-
ware de calculatoare; software de calculatoa-
re, baze de date, şi documentaţie electronică 
pentru informarea şi instruirea utilizatorilor de 
calculatoare cu privire la securitatea calcula-
toarelor şi reţelei; software de calculatoare 
pentru utilizarea în monitorizarea, raportarea 
şi asigurarea respectării conformităţii regle-
mentare; software de calculatoare pentru pro-
tecţia integrităţii datelor, fişierelor şi mesajelor 
poştei electronice; 

 

38   - servicii de management al poştei electronice 
pentru terţi; servicii de reputaţie pentru mesa-
jele electronice, şi anume identificarea, valida-
rea şi clasificarea adreselor IP după originea 
mesajelor electronice; servicii de reputaţie 
pentru reţele, şi anume identificarea, valida-
rea şi clasificarea adreselor IP după originea 
şi găzduirea paginilor web şi altor fişiere şi 
servicii accesibile prin intermediul reţelelor de 
calculatoare şi de comunicare; servicii de 
telecomunicaţie; servicii de criptare a poştei 
electronice; 

 

42   - furnizarea on-line a software de calculatoare 
neîncărcabil; servicii prestate de un furnizor 
de servicii de aplicaţii (ASP); servicii prestate 
de un furnizor de software as a service 
(SAAS); servicii de protecţie contra viruşilor 
de calculator; filtrarea poştei electronice pen-
tru terţi; asigurarea update-urilor software de 
calculatoare prin intermediul reţelelor de cal-
culatoare şi de comunicare; servicii de calcu-
latoare, şi anume scanarea, detectarea, sto-
carea în carantină şi eliminarea în regim on-
line a viruşilor, viermilor, troienilor, spyware, 
adware, malware, exploit-urilor de securitate, 
programelor bot şi datelor şi programelor ne-
autorizate de pe calculatoare, dispozitive 
electronice, dispozitive portabile şi mobile de 
calcul şi de comunicare; prestarea serviciilor 
de securitate a poştei electronice pentru terţi; 
prestarea serviciilor de securitate a poştei 
electronice, şi anume blocarea, respingerea 
sau stocarea în carantină a spam-ului şi altor 
mesaje nedorite şi curăţarea mesajelor de 
viruşi, troieni şi malware; prestarea serviciilor 
de reputaţie pentru e-mail şi web; servicii de 
criptare a datelor; prestarea serviciilor de re-
putaţie, şi anume informaţii şi baze de date cu 
privire la asocierea utilizatorilor de reţea şi 
dispozitivelor de reţea cu abuzul reţelei şi 
ameninţările asupra securităţii; furnizarea on-
line a bazelor de date computeriale în dome-
niul calculatoarelor, hardware de calculatoare, 
software de calculatoare, hardware şi softwa-
re de securitate a calculatoarelor, securităţii 
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informaţiei şi datelor, reţelelor de calculatoare 
şi comunicare şi managementul sistemelor de 
calculatoare; furnizarea informaţiei cu privire 
la calculatoare, hardware de calculatoare, 
software de calculatoare, hardware şi softwa-
re de securitate a calculatoarelor, securitatea 
informaţiei şi datelor, reţelele de calculatoare 
şi comunicare şi managementul sistemelor de 
calculatoare; furnizarea informaţiei cu privire 
la viruşi, viermi, troieni, spyware, adware, 
malware, exploit-uri de securitate, programe 
bot şi datele şi programele neautorizate pe 
calculatoare, dispozitive electronice, dispoziti-
ve portabile şi mobile de calcul şi de comuni-
care prin intermediul site-urilor web, poştei 
electronice, Internet şi alte reţele de calcula-
toare şi de comunicare; furnizarea site-urilor 
web prin intermediul reţelelor de calculatoare 
şi de comunicare pentru informaţii despre/şi 
accesul la actualizările software electronic şi 
fişierele de date asociate pentru actualizarea 
software de calculatoare; servicii tehnice con-
sultative; consultaţii tehnice în domeniul cal-
culatoarelor, sistemelor de calculatoare, hard-
ware de calculatoare, dispozitivelor electroni-
ce, dispozitivelor portabile şi mobile de calcul 
şi de comunicare, software de calculatoare şi 
reţelelor de calculatoare şi de comunicare; 
servicii de suport tehnic; servicii de suport 
tehnic, şi anume detectarea problemelor lega-
te de hardware şi software de calculatoare 
prin intermediul telefonului, poştei electronice 
şi reţelelor de calculatoare şi de comunicare; 
servicii de programare computerială; 

 

45   - servicii de securitate a calculatoarelor găzdui-
te şi a datelor; scanarea şi monitorizarea sis-
temelor de calculatoare în scopuri de securi-
tate; furnizarea informaţiei în domeniul securi-
tăţii reţelei globale de calculatoare şi reţelei 
locale de calculatoare; furnizarea informaţiei 
despre viruşi de calculator, hardware de secu-
ritate a calculatoarelor şi software de securita-
te a calculatoarelor; prestarea serviciilor de 
management al ameninţărilor asupra securită-
ţii întreprinderilor, şi anume monitorizarea şi 
urmărirea vulnerabilităţii sistemului de securi-
tate şi problemelor în calculatoare, datele din 
calculator, produsele software şi reţelele de 
calculatoare; servicii de securitate, şi anume 
servicii de detectare a invaziilor, servicii de 
prevenire a invaziilor, servicii de evaluare a 
vulnerabilităţii şi servicii în vederea detectării 
şi înlăturării viruşilor de calculator, viermilor, 
troienilor, spyware, adware, malware şi date-
lor şi programelor neautorizate şi ameninţări-
lor; prestarea serviciilor de protecţie a datelor, 
şi anume arhivarea, criptarea datelor şi con-
trolul accesului; prestarea serviciilor de copie-

re de rezervă şi restaurare a datelor; servicii 
de protecţie şi de asigurare a respectării con-
fidenţialităţii datelor; servicii de protecţie sau 
restaurare a integrităţii datelor, calculatoare-
lor, hardware de calculatoare, dispozitivelor 
portabile şi mobile de calcul şi de comunicare, 
software de calculatoare, reţelelor de calcula-
toare şi infrastructurii de calcul; servicii de 
protecţie sau restaurare a disponibilităţii date-
lor, calculatoarelor, hardware de calculatoare, 
dispozitivelor portabile şi mobile de calcul şi 
de comunicare, software de calculatoare, 
reţelelor de calculatoare şi infrastructurii de 
calcul. 

 

 
 
 
(210) 025292 
(220) 2009.05.04 
(730) Şel şi C S.R.L., MD 

Bd. Renaşterii nr. 24, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "RESTAURANT", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.25. 
 
 
 
(210) 025293 
(220) 2009.05.06 
(730) Translogistic S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Bd. Traian nr. 15, of. 5, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
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(210) 025294 
(220) 2009.05.06 
(730) Multicore Trading S.R.L., întreprindere mix-

tă, MD 
Str. Alecu Russo nr. 59/1, ap. 93, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru, albastru, 

gri, alb. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 02.01.23; 04.05.04; 09.05.01; 14.03.03; 

26.11.13; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 025295 
(220) 2009.05.06 
(730) FLORIO MILENTI S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 8, bloc 3, ap. 20, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 

(210) 025296 
(220) 2009.05.06 
(730) FLORIO MILENTI S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 8, bloc 3, ap. 20, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 025297 
(220) 2009.05.06 
(730) New Life S.R.L, întreprindere mixtă, MD 

Str. Nicolae H. Costin nr. 59, ap. 52,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben, verde, negru. 
(511) NCL(9) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.03.12; 01.03.15; 07.01.12; 07.01.24; 
26.01.10; 26.01.13; 27.05.13; 29.01.19. 
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(210) 025298 
(220) 2009.05.05 
(730) INCOMLAC  S.A., MD 

Calea Ieşilor nr. 180, MD-3114, Bălţi, Repu-
blica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; 

jeleuri, lapte şi produse lactate; grăsimi co-
mestibile; 

 

30   - pâine, produse de patiserie şi cofetărie, în-
gheţată; gheaţă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.03. 
 
 
 
(210) 025299 
(220) 2009.05.05 
(730) INCOMLAC  S.A., MD 

Calea Ieşilor nr. 180, MD-3114, Bălţi, Repu-
blica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
29   - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; 

jeleuri; lapte şi produse lactate; uleiuri şi gră-
simi comestibile; 

 

30   - pâine, produse de patiserie şi cofetărie, în-
gheţată; gheaţă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 025300 
(220) 2009.04.30 
(730) INGAPHARM, obschestvo s ogranichennoy 

otvetstvennostyu, RU 
Ul. Generala Dorokhova d.18, str. 2, 119530, 
Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

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

 

05   - antibiotice; bactericide; balsamuri pentru sco-
puri medicale; componenţi dietetici pentru 
scopuri medicale; preparate de vitamine; pre-
parate veterinare; ape minerale pentru sco-
puri medicale; sinapisme; produse de igienă; 
adaosuri minerale alimentare; adaosuri diete-
tice pentru scopuri medicale; drojdie pentru 
scopuri farmaceutice; caramel pentru scopuri 
farmaceutice; acizi pentru scopuri farmaceuti-
ce; bomboane medicinale; rădăcini medicina-
le; amidon pentru scopuri farmaceutice sau 
medicale; lactoză; preparate farmaceutice de 
uz uman; lecitină pentru scopuri medicale; 
leucoplaste; unguente; uleiuri medicamentoa-
se; materiale medicinale de pansament; me-
dicamente; medicamente de uz uman; medi-
camente pentru scopuri veterinare; fermenţi 
lactaţi pentru scopuri farmaceutice; mixturi; 
băuturi dietetice pentru scopuri medicale; 
tincturi farmaceutice; tincturi pentru scopuri 
medicale; preparate proteinice pentru scopuri 
medicale; preparate cu microelemente pentru 
om sau animale; preparate farmaceutice; pre-
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parate chimico-farmaceutice; preparate chi-
mice pentru scopuri farmaceutice; preparate 
chimice pentru scopuri veterinare; preparate 
chimice pentru scopuri medicale; produse 
proteinice alimentare pentru scopuri medicale; 
produse pentru alimentarea copiilor; produse 
dietetice alimentare pentru scopuri medicale; 
produse de prelucrare a cerealelor, a deriva-
telor, folosite în scopuri medicale; siropuri 
pentru scopuri farmaceutice; produse antisep-
tice; produse analgezice; produse de dezin-
fectare în scopuri igienice; produse antipireti-
ce; produse tonifiante; produse medicale de 
slăbire; ierburi farmaceutice; tranchilizanţi; 
fermenţi pentru scopuri veterinare; fermenţi 
pentru scopuri medicale; fermenţi pentru sco-
puri farmaceutice; ceaiuri din ierburi pentru 
scopuri medicale; elixire. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025301 
(220) 2009.04.22 
(730) EUROLEASING, întreprindere mixtă, MD 

Str. Romană nr. 8, MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.23; 26.04.18; 27.01.02; 
27.05.01; 27.05.22; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 025302 
(220) 2009.04.21 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare. 

 

 
 
 
(210) 025303 
(220) 2009.04.21 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare. 

 

 
 
 
(210) 025304 
(220) 2009.04.21 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare. 

 

 
 
 
(210) 025307 
(220) 2009.04.24 
(730) ALFA AGIL S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 025309 
(220) 2009.04.24 
(310) 2009704193 
(320) 2009.03.04 
(330) RU 
(730) MARS, INCORPORATED, US 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; ierburi, plante condimentare, 
aromatice şi de bucătărie, incluse în clasa 29; 
ouă, produse lactate; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi; lapte şi băuturi lactate; 

 

30   - cafea, înlocuitori de cafea; ceai, cacao, cioco-
lată de băut; zahăr, orez, tapiocă, sago; făină, 
produse din făină şi preparate făcute din ce-
reale, pâine, biscuiţi, fursecuri, torturi, checuri, 
prăjituri, plăcinte, produse de patiserie, pro-
duse de patiserie din aluat dulce în principal 
cu umplutură; ciocolată, produse din ciocola-
tă, produse de cofetărie, produse de cofetărie 
din zahăr; gheaţă, îngheţată, deserturi conge-
late; miere, sirop de melasă; sare, muştar; 
oţet, sosuri; sos pesto; condimente; ierburi, 
plante condimentare, aromatice şi de bucătă-
rie, incluse în clasa 30; mirodenii; produse 
alimentare gata pentru consum, care constau, 
în principal, din produsele menţionate mai 
sus, inclusiv pizza, snackuri şi mâncare rapi-
dă (fast food). 

 

 
 
 
(210) 025310 
(220) 2009.04.24 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare. 

 

 
 
 
(210) 025311 
(220) 2009.04.24 
(730) TECHKING TIRES LIMITED, CN 

Room 1908, Building 2, Tianbao International 
Business Center, No. 61, Haier Road, Qing-
dao, China 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - camere interne pentru pneuri; anvelope de 

roţi; pneuri pentru biciclete, motociclete; anve-
lope de automobile; suprafaţă de derulare 
pentru anvelope reşapate; pneuri; anvelope şi 
bandaje de cauciuc masiv pentru roţi de vehi-
cule; pneuri de roţi de vehicule; pneuri de 
automobile. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.19; 26.11.21; 
27.05.08. 

 
 
 
(210) 025316 
(220) 2009.04.28 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - detergenţi; preparate şi substanţe pentru spă-

lat; preparate condiţionere pentru rufe, prepa-
rate de înmuiere a rufelor; preparate pentru 
albit; preparate de scos petele; preparate 
dezodorizante şi de împrospătare pentru îm-
brăcăminte şi materiale textile; săpunuri; să-
punuri de avivare; preparate pentru spălarea 
manuală a îmbrăcămintei şi a materialelor 
textile; amidon pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 025317 
(220) 2009.04.28 
(730) STAUF Klebstoffwerk GmbH, DE 

Oberhausener Strabe, 1/57234 Wilnsdorf, 
Germania 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
01   - răşini artificiale în stare brută, adezivi destinaţi 

industriei, solvenţi, dacă sunt cuprinşi în 
această clasă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână (acţionate ma-
nual) pentru construcţie, cum ar fi spatule, 
agitatoare, oale de turnare, cuţite de tăiat 
margini; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice, materiale 
de umplutură în calitate de suprafaţă de po-
dea, materiale de umplutură în calitate de 
mijloace de tencuială, nisip cuarţos, plasă de 
armatură pentru construcţie nemetalică, căp-
tuşire din bitum. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 025318 
(220) 2009.04.30 
(730) PALADI Oleg, MD 

Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - hârtie abrazivă, pietre abrazive, produse pen-

tru ascuţit, pietre de şlefuit; 
 

07   - maşini şi maşini-unelte pentru ascuţit; discuri 
abrazive pentru maşini-unelte acţionate elec-
tric; 

 

08   - instrumente de mână pentru şlefuire, ascuţire, 
polizoare, pietre pentru ascuţit unelte, şlefui-
toare, discuri abrazive, pietre pentru ascuţit 
abrazive, pietre pentru coase, unelte de şlefuit 
pietre. 

 

 
 
 
(210) 025319 
(220) 2009.05.05 
(730) PSI-FACTOR S.R.L., MD 

Str. Vasile Coroban nr. 22/1, ap. 175,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 025321 
(220) 2009.05.15 
(730) AMBER-TERM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 40, bloc 1, ap. 73, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 025322 
(220) 2009.05.20 
(730) CA KLASSIKA ASIGURĂRI S.A., MD 

Str. Tighina nr. 12, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 
dreptul exclusiv: "Asigurări", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 25.03.03; 26.01.03; 26.04.04; 27.05.01; 
27.05.06; 29.01.01. 

 
 
 
(210) 025323 
(220) 2009.05.18 
(730) Noi Soluţii Media S.R.L., MD 

Str-la Molocanilor 1 nr. 6, MD-2011, Codru, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

oranj, cărămiziu. 
(511) NCL(9) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 18.05.01; 18.05.03; 27.05.01; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 025324 
(220) 2009.05.15 
(730) VINDICUM S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Str. V. Belinski nr. 59, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 025325 
(220) 2009.05.18 
(730) Noi Soluţii Media S.R.L., MD 

Str-la Molocanilor 1 nr. 6, MD-2011, Codru, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde cu nuanţe variate, 

alb, galben. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.17.03; 26.11.12; 27.05.14; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 025328 
(220) 2009.05.04 
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Dela-
ware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 
60196, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
09   - software de aplicaţii de calculator pentru tele-

foane celulare sau mobile; dispozitive încor-
porate în telefoane celulare sau mobile pentru 
vizualizarea şi accesul la aplicaţiile folosite 
uzual în telefon; software de comunicaţii pen-
tru conectarea utilizatorilor de telefoane mobi-
le; software de telefonie de calculatoare care 
permit efectuarea activităţilor de telefonare şi 
comunicare prin reţea; software de telefonie 
de calculatoare pentru afişarea şi actualizarea 
datelor primite din reţea; aparate pentru înre-
gistrarea, transmiterea şi reproducerea sune-
tului şi imaginilor în telefoane celulare şi mobile; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii fără fir, în special 
servicii de mesagerie informaţională fără fir 
care permit utilizatorilor să expedieze şi să 
primească imediat mesaje, poşta electronică 
şi date; oferirea accesului la baze de date 
electronice şi reţele ce permit utilizatorilor să 
expedieze, să primească şi să interacţioneze 
cu date audio, textuale, imagini digitale, video, 
aplicaţii de jocuri electronice şi mediul social 
prin reţea; oferirea accesului la infrastructura 
comunicaţiilor prin reţea pentru a permite utili-
zatorilor să primească coordonatele de locali-
zare de bază; servicii de administrare a capa-
cităţii, în special oferirea accesului sau inter-
zicerea accesului la baze de date electronice 
şi reţele pentru a influenţa nivelul capacităţii 
dispozitivelor de comunicaţii fără fir; servicii 
de salvare, de siguranţă şi de restaurare a 
datelor. 

 

(531) CFE(5) 03.07.23; 03.07.24; 26.01.01; 26.01.16; 
26.01.24; 26.04.18; 27.05.21; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 025329 
(220) 2009.05.04 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare. 

 

 



MD - BOPI 7/2009                                           TRADEMARKS 

 126

(210) 025330 
(220) 2009.05.04 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare. 

 

 
 
 
(210) 025332 
(220) 2009.05.28 
(730) ALMAIAN S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 7, of. 10, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; materiale plastice 
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); 

 

30   - zahăr, orez, făină şi preparate făcute din ce-
reale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; 

 

39   - ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.05.20; 05.13.07; 05.13.11; 
25.01.06; 25.01.25; 25.03.01; 25.03.11; 27.05.01. 

 
 
 
 

(210) 025336 
(220) 2009.05.05 
(730) LUPU Anatolie, MD 

Str. Decebal nr. 27, MD-2022, Coloniţa,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, roşu. 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 19.11.04; 19.11.05; 26.11.02; 26.11.13; 
27.05.17; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 025337 
(220) 2009.05.05 
(730) ZymoGenetics, Inc., a Washington state 

corporation, US 
1201 Eastlake Avenue, East, Seattle, WA 
98102, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, şi anume agenţi de 

coagulare, preparate de coagulare şi agenţi 
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pentru transformarea şi activarea polimerilor 
de coagulare de uz în reglarea hemoragiei 
legate de un şir larg de intervenţii chirurgicale, 
leziuni traumatice şi arsuri; preparate farma-
ceutice de uz în accelerarea perioadei de 
coagulare şi stoparea hemoragiei în timpul 
procedurilor medicale; preparate farmaceutice 
de uz în calitate de substanţă hemostatică 
locală pentru reglarea hemoragiei chirurgica-
le, pentru tratarea complicaţiilor hemoragice, 
leziunilor traumatice şi arsurilor şi pentru efec-
tuarea schimbărilor şi accelerarea procesului 
de restabilire (cicatrizare) a ţesutului; prepara-
te chirurgicale de uz local sau topic pentru 
reglarea hemostatică în formă de lichid cu 
efect hemostatic; preparate şi substanţe far-
maceutice, cu excepţia celor pentru profilaxia 
sau tratarea anemiei. 

 

 
 
 
(210) 025342 
(220) 2009.05.06 
(730) CURDOGLO Ecaterina, MD 
  Bd. Traian nr. 6, bloc 4, ap. 36, MD-2043, 

Chişinău, Republica Moldova 
   BRAŞCOV Nadejda, MD 

Str. Ştefan Neaga nr. 6, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

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

 

 
 
 
(210) 025350 
(220) 2009.05.07 
(730) REPUTAŢIA S.R.L., MD 

Str. Otavasca nr. 17, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; crearea şi 
întreţinerea site-urilor web; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.05; 02.01.23; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 025352 
(220) 2009.05.08 
(730) TOVARISTVO Z OBMEJENOIU VIDPOVI-

DALINSTIU "SVITLOVODSIKII ZAVOD AD-
SORBENTIV", UA 
vul. Komsomoliska bud. 36A., 27505, m. Svit-
lovodsik, Kirovogradsika obl., Ucraina 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, galben, 
cafeniu-închis, cafeniu-deschis, verde. 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
alimente pentru animale; malţ; aşternut pentru 
animale, nisip aromatizat pentru aşternuturi 
destinate animalelor domestice; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.06; 03.01.25; 25.01.09; 28.05.00; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 025353 
(220) 2009.06.04 
(730) Metatron S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025354 
(220) 2009.06.04 
(730) Metatron S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025355 
(220) 2009.06.04 
(730) Metatron S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025356 
(220) 2009.05.08 
(730) ROGATCHIN Vladislav, MD 

Calea Izvoarelor nr. 65/3, ap. 191, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 20.05.25; 26.01.05; 26.01.10; 26.03.04; 
26.07.09; 26.15.03; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 025357 
(220) 2009.06.05 
(730) NICDAN-LUX S.R.L., MD 

Str. Sarmizegetusa nr. 10, ap. 23, MD-2015, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 025360 
(220) 2009.06.05 
(730) NICDAN-LUX S.R.L., MD 

Str. Sarmizegetusa nr. 10, ap. 23, MD-2015, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.06; 01.05.07; 02.01.23; 
02.01.24; 02.03.23; 02.03.24; 02.05.24; 25.01.06; 
27.05.17. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în iunie 2009  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, 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. de  
depozit 

(220) 
Data de  
depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data înregis-

trării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(441) 
Nr. BOPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 020117 2006.10.04 18017 2009.06.10 33 Docernee predpriiatie "Imidj 

Holding" acţionernoi companii 
"Imidj Holding Aps", UA 

 2/2009 

2 020127 2006.10.12 18018 2009.06.10 33 CASCADVIN S.R.L., MD  1/2009 
3 020527 2006.12.28 18019 2009.06.10 03,39 CRISTI - BOTEZAT, 

întreprindere individuală, MD 
 1/2009 

4 020834 2007.03.01 18064 2009.06.01 05 LEMANOVA Natalia, MD  8/2008 
5 022609 2007.12.24 18105 2009.05.15 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
6 022610 2007.12.24 18106 2009.05.15 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
7 022611 2007.12.24 18107 2009.05.15 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
8 022612 2007.12.24 18108 2009.05.15 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
9 022614 2007.12.24 18109 2009.05.15 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  

10 022615 2007.12.24 18110 2009.05.15 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
11 022616 2007.12.24 18111 2009.05.15 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
12 022617 2007.12.24 18112 2009.05.15 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
13 022618 2007.12.24 18113 2009.05.15 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
14 022620 2007.12.24 18114 2009.05.15 35  PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
15 022621 2007.12.24 18115 2009.05.15 35  PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
16 022622 2007.12.24 18116 2009.05.15 35  PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
17 022864 2008.02.13 18119 2009.05.18 05 Celgene Corporation,  

a Delaware corporation, US 
11/2008  

18 022745 2008.01.23 18120 2009.05.18 05,44 Unipharm, Inc., US 10/2008  
19 022746 2008.01.23 18121 2009.05.18 03,05,29, 

32,44 
Unipharm, Inc., US 10/2008  

20 022747 2008.01.23 18122 2009.05.18 03,05,10, 
16,29,30, 
31,32,44 

Unipharm, Inc., US 10/2008  

21 022968 2008.03.04 18123 2009.05.18 29,30, 
31,32 

FEREX-GB S.R.L., MD 11/2008  

22 022641 2007.12.25 18124 2009.05.18 09,35 DIADAN-LEX S.R.L., MD 10/2008  
23 022891 2008.02.19 18125 2009.05.18 30 BEH Anton, UA 11/2008  
24 022589 2007.12.24 18126 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
25 022592 2007.12.24 18127 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
26 022593 2007.12.24 18128 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
27 022594 2007.12.24 18129 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
28 022595 2007.12.24 18130 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
29 022604 2007.12.24 18131 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
30 022623 2007.12.24 18132 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
31 022625 2007.12.24 18133 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
32 022626 2007.12.24 18134 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
33 022627 2007.12.24 18135 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
34 022628 2007.12.24 18136 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
35 022630 2007.12.24 18137 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
36 022632 2007.12.24 18138 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
37 022633 2007.12.24 18139 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
38 022624 2007.12.24 18140 2009.05.18 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
39 022450 2007.12.26 18141 2009.05.19 37,43 VOLTOZAR S.R.L., societate 

comercială, MD 
10/2008  

40 022512 2007.12.17 18142 2009.05.19 13,35,41 FOC DE ARTIFICII S.R.L., MD 10/2008  
41 022586 2007.12.21 18143 2009.05.19 32,35  GALIARIS-COM S.R.L., MD 10/2008  
42 022590 2007.12.24 18144 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
43 022591 2007.12.24 18145 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
44 022596 2007.12.24 18146 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
45 022598 2007.12.24 18147 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
46 022599 2007.12.24 18148 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
47 022600 2007.12.24 18149 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
48 022601 2007.12.24 18150 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
49 022602 2007.12.24 18151 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
50 022603 2007.12.24 18152 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
51 022605 2007.12.24 18153 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
52 022606 2007.12.24 18154 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
53 022607 2007.12.24 18155 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
54 022608 2007.12.24 18156 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
55 022629 2007.12.24 18157 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
56 022631 2007.12.24 18158 2009.05.20 35 PANFIL Eugeniu, MD 10/2008  
57 022906 2008.02.25 18159 2009.05.20 02,19,35, 

37,39 
SOLDI S.R.L., MD 11/2008  

58 022911 2008.02.21 18160 2009.05.20 05 Warszawskie Zaklady Farma-
ceutyczne "POLFA" Spolka 
Akcyjna, PL 

11/2008  

59 023254 2008.04.08 18162 2009.05.22 09,16,18, 
25,28,38, 

41 

Viacom International Inc.,  
a corporation incorporated 
pursuant to the laws of the 
State of Delaware, US 

11/2008  

60 023255 2008.04.08 18163 2009.05.22 09,16,18, 
25,28, 
38,41 

Viacom International Inc.,  
a corporation incorporated 
pursuant to the laws of the 
State of Delaware, US 

11/2008  

61 023257 2008.04.08 18164 2009.05.22 25,28, 
35,41 

Gym-Mark, Inc., a California 
corporation, US 

11/2008  

62 023355 2008.04.18 18165 2009.05.22 33 VOX-DESIGN S.R.L., MD 11/2008  
63 023356 2008.04.18 18166 2009.05.22 33 VOX-DESIGN S.R.L., MD 11/2008  
64 023414 2008.05.08 18167 2009.05.22 05 VITAPHARM-COM S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
12/2008  

65 023512 2008.05.21 18168 2009.05.22 34,35 PROMOTOB S.R.L., MD 12/2008  
66 023553 2008.05.29 18169 2009.05.22 07,09, 

11,35 
HI-TECH S.R.L., MD 12/2008  

67 023554 2008.05.29 18170 2009.05.22 07,09, 
11,35 

HI-TECH S.R.L., MD 12/2008  

68 023557 2008.05.28 18171 2009.05.22 09 SONETICA S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2008  

69 024067 2008.08.06 18172 2009.05.25 36 IUTE CREDIT S.R.L., organi-
zaţie de microfinanţare, între-
prindere mixtă, MD 

12/2008  

70 023476 2008.05.15 18173 2009.05.25 11,20,21, 
24,35 

ERGOLEMN S.R.L., MD 12/2008  

71 023451 2008.05.12 18174 2009.05.25 36 NIKA-IMOBIL S.R.L., agenţie 
imobiliară, MD 

12/2008  

72 023338 2008.04.18 18175 2009.05.25 35,36,41 OSMP-M S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

11/2008  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
73 023294 2008.04.11 18176 2009.05.25 04,07,35, 

37,42 
BERHORD S.R.L., MD 11/2008  

74 023281 2008.04.09 18177 2009.05.25 05,29,32 MET-Rx Substrate Technolo-
gy, Inc., US 

11/2008  

75 023282 2008.04.09 18178 2009.05.25 05,29,32 MET-Rx Substrate Technolo-
gy, Inc., US 

11/2008  

76 023112 2008.03.20 18179 2009.05.25 29,30 FEREX-GB S.R.L., MD 11/2008  
77 023525 2008.05.27 18180 2009.05.22 35 RoDaL-S S.R.L., societate 

comercială, MD 
12/2008  

78 023524 2008.05.27 18181 2009.05.25 30,35,39, 
41,43 

RoDaL-S S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2008  

79 023527 2008.05.27 18182 2009.05.25 35 RoDaL-S S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2008  

80 023090 2008.03.12 18186 2009.05.27 03,35 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

11/2008  

81 022523 2007.12.17 18187 2009.05.27 09 NGK SPARK PLUG CO., LTD, 
JP 

10/2008  

82 022634 2007.12.25 18188 2009.05.26 39 JANTÎC Nicolae, MD 11/2008  
83 022890 2008.02.27 18189 2009.05.27 19,37 VOLCU Oleg, MD 11/2008  
84 023089 2008.03.12 18190 2009.05.27 03,35 Mary Kay Inc., corporaţie din 

statul Delaware, US 
11/2008  

85 023539 2008.05.22 18191 2009.05.29 30,35 CROCO S.R.L, societate 
comercială, RO 

12/2008  

86 023529 2008.05.27 18192 2009.05.29 30,35 RoDaL-S S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2008  

87 023528 2008.05.27 18193 2009.05.29 35 RoDaL-S S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2008  

88 023514 2008.05.16 18194 2009.05.29 35,37, 
41,42 

CHISCHIN Alexandru, MD 12/2008  

89 022865 2008.02.13 18205 2009.05.13 32 OOO "NIDAN-GROSS", RU 11/2008  
90 022525 2007.12.17 18211 2009.06.02 33 EX HACIENDA LOS CAMICHI-

NES, S.A. DE C.V., MX 
10/2008  

91 022526 2007.12.17 18212 2009.06.02 33 EX HACIENDA LOS CAMICHI-
NES, S.A. DE C.V., MX 

10/2008  

92 022527 2007.12.17 18213 2009.06.02 33 EX HACIENDA LOS CAMICHI-
NES, S.A. DE C.V., MX 

10/2008  

93 022528 2007.12.17 18214 2009.06.02 39 Vanguard Trademark Holdings 
USA LLC, US 

10/2008  

94 022844 2008.02.11 18215 2009.06.03 12 GM DAEWOO AUTO & TECH-
NOLOGY COMPANY, KR 

11/2008  

95 022895 2008.02.20 18216 2009.06.03 25 GHICOVA Tatiana, MD 11/2008  
96 022217 2007.11.05 18217 2009.06.03 33,35 Nemiroff Intellectual Property 

Establishment, LI 
10/2008  

97 022930 2008.02.22 18218 2009.06.02 07,11,25, 
30,32,43 

Torrefazione Ionia S.p.A., IT 11/2008  

98 022958 2008.02.27 18219 2009.06.03 03 NOVARTIS AG, CH 11/2008  
99 022960 2008.02.27 18220 2009.06.03 05 Novo Nordisk A/S, DK 11/2008  
100 022961 2008.02.27 18221 2009.06.03 05 Novo Nordisk A/S, DK 11/2008  
101 022970 2008.02.28 18222 2009.06.02 12 Hyundai Motor Company, com-

panie cu răspundere limitată 
încorporată conform legilor din 
Republica Coreea, KR 

11/2008  

102 023036 2007.12.21 18223 2009.06.02 18,25,35 Burling Limited, VG 11/2008  
103 023145 2008.03.18 18224 2009.06.02 03,05,16, 

21,24 
OOO "ALTEROS", RU 11/2008  

104 023146 2008.03.18 18225 2009.06.02 03,05,16, 
21,24 

OOO "ALTEROS", RU 11/2008  

105 023003 2008.03.03 18226 2009.06.03 06,07,09, 
37 

Delta Compresión S.R.L., AR 11/2008  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
106 022931 2008.02.22 18227 2009.06.03 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A., CH 
11/2008  

107 022971 2008.02.28 18228 2009.06.03 03 UNILEVER N.V., NL 11/2008  
108 022972 2008.02.28 18229 2009.06.03 03 UNILEVER N.V., NL 11/2008  
109 022973 2008.02.28 18230 2009.06.03 03 UNILEVER N.V., NL 11/2008  
110 023100 2008.03.13 18231 2009.06.03 33,35 Nemiroff Intellectual Property 

Establishment, LI 
11/2008  

111 023142 2008.03.18 18232 2009.06.03 02,17 EKON-91 Ltd., BG 11/2008  
112 023143 2008.03.18 18233 2009.06.03 02,17 EKON-91 Ltd., BG 11/2008  
113 019920 2006.09.01 18257 2009.06.10 33 ALCOLUX S.R.L., MD  1/2009 
114 021443 2007.06.27 18258 2009.06.10 29,30,31, 

32,35,43 
BASARABIA NORD S.A., MD  7/2008 

115 021798 2007.08.28 18259 2009.06.10 16,35 PIT Yevheniy, UA  8/2008 
116 019915 2006.08.28 18260 2009.06.10 37 ExxonMobil Oil Corporation, 

US 
 10/2007 

117 020653 2007.01.30 18261 2009.06.10 09 Cobra Electronics Corporation, 
corporaţie din statul Delaware, 
US 

 5/2008 

118 021641 2007.08.01 18262 2009.06.10 32,33,35 SOLOVEI Alexandru, MD  6/2008 
119 022130 2007.10.19 18263 2009.06.10 19 ALFA-AGIL S.R.L., MD  1/2009 
120 022171 2007.10.30 18264 2009.06.10 19 ALFA AGIL S.R.L., MD  1/2009 
121 021229 2007.05.11 18265 2009.06.22 09,35,36, 

37,42 
CATERPILLAR INC., US  1/2009 

122 021231 2007.05.11 18266 2009.06.22 09,35,36, 
37,42 

CATERPILLAR INC., US  1/2009 

123 021563 2007.07.16 18318 2009.06.22 39 CATERPILLAR INC., US  1/2009 
124 021565 2007.07.16 18319 2009.06.22 39 CATERPILLAR INC., US  1/2009 
125 022088 2007.10.11 18320 2009.06.22 01,02,04, 

06,07,11, 
12,17,19 

CATERPILLAR INC., US  1/2009 

126 022330 2007.11.19 18321 2009.06.22 30 Wm. WRIGLEY Jr. Company, 
US 

 2/2009 
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Lista mărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST. 3 OMPI (442)             
Nr. 

BOPI 

(450)          
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 4 2018.10.19 18,25,28 AMERICAN SPORTING GOODS 

CORPORATION, corporaţie organizată şi 
existentă conform legii statului Delaware, US 
101 Enterprise, Suite 100, Aliso Viejo, Califor-
nia 92656, Statele Unite ale Americii 

 2/1994 

2 R 6765 2018.07.31 05,29,30,32 PINAR SÜT MAMÜLLERI SANAYI ANONIM 
ŞIRKETI, TR 
Pinarbaşi Yolu Üstü, Pinarbaşi - Izmir, Turcia 

5/1999 11/1999 

3 R 7010 2019.01.29 32 Schweppes International Limited, GB 
7 Albemarle Street, London W1S 4HQ, Anglia, 
Regatul Unit 

9/1999 3/2000 

4 R 7223 2019.05.19 25 WARNACO U.S.,  Inc. (a  Delaware 
Corporation), US 
470 Wheelers Farms Road, Milford, 
Connecticut 06460, Statele Unite ale Americii 

11/1999 5/2000 

5 R 7224 2019.05.19 25  WARNACO U.S.,  Inc. (a  Delaware 
Corporation), US 
470 Wheelers Farms Road, Milford, 
Connecticut 06460, Statele Unite ale Americii 

11/1999 5/2000 

6 R 7225 2019.05.19 25  WARNACO U.S.,  Inc. (a  Delaware 
Corporation), US 
470 Wheelers Farms Road, Milford, 
Connecticut 06460, Statele Unite ale Americii 

11/1999 5/2000 

7 R 7529 2019.11.02 05,42 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

4/2000 10/2000 

8 R 7537 2019.12.15 34 British American Tobacco (Brands) Limited, 
GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Anglia 

4/2000 10/2000 

9 R 7548 2019.11.02 05 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

5/2000 10/2000 

10 R 7680 2019.01.22 42 CODRU S.R.L., complex hotelier, întreprindere 
cu capital străin, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 127,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

9/1999 9/1999 

11 R 7713 2019.12.02 05 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 

8/2000 1/2001 
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VI 
Design industrial / Industrial Design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia  desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin  procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin 
des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). Buletinul include atât datele 
bibliografice în limbile franceză şi engleză, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele 
acestor desene şi modele industriale înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed 
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, 
by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial designs 
registration certificates, and renewed industrial designs under the national procedure shall be 
published in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French and English and registered industrial design reproductions and is exposed 
over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the lists of 
industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international 
registration numbers and of the ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of the international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 

P 

L 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 80

 
(11) Numărul certificatului 
 Certificate number 
(15)  Data înregistrării  
 Date of registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration validity 
(20) Numărul desenului şi modelului industrial 
 Number of industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of deposit  
(22)  Data de depozit 
 Filing date of deposit 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of exhibition priority 
(28)  Numărul de desene şi modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 
 Priority data under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Filing date of priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Publication date of the application for the registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Publication date of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data eliberării certificatului  
 Date of issuance of certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 
 Date of publication deferment expiration         
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Indication of product 
(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 
 Representation of industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of divisional application  
(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of applicant(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3 
(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(73) Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of owner(s), code  

of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(74) Numele mandatarului autorizat 
 Name of attorney              
(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of the published industrial designs 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
numerical index (half-yearly) 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în 
ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

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

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners forfeited of rights through non-payment of the issuance fee for the industrial design 
registration certificates 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications on registration of the industrial 
designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within  
3 months following the date of publication of that requests in BOPI. 

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

O 

A 
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(51) LOC (8) Cl. 06-13 
(21) f 2009 0029 
(22) 2009.05.06 
(28) 24 

(71) LOBSTER S.R.L., MD 
Str. Jubiliară nr. 12, bloc 1, ap. 1, MD-2019, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) DUBENCO Nicolae, MD    
(54) Huse publicitare 

 
(55) 
 

 

 

  

1  2  3  4 
 

 

  

5  6  7 
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(21)   f 2009 0029 
 

 

  

 

 

8  9  10  11 
 

  

 

 

12  13  14  15 
 

 

   

16  17  18  19 
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(21)   f 2009 0029 
 

 

  

 

 

20  21  22  23 
 

 
24 
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(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2009 0031 
(22) 2009.05.07 
(28) 1 

(71)(72) CUZNEŢOV Iurie, MD    
Str. Alexei Şciusev nr. 17, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Butelie 

 
(55) 
 

1.1 
 

 

1.2  1.3 
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(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2009 0034 
(22) 2009.05.21 
(28) 2 

(71) AGROVIN BULBOACA S.A., MD 
Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Huse pentru butelii 

 
(55) 
 
 

 

 

  

 

 

1.1  1.2  2.1  2.2  2.3 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-02 
(21) f 2009 0025 
(22) 2009.05.04 
(28) 2 
(71) OJSC "OIL COMPANY "ROSNEFT", RU 

26/1 Sofiyskaya emb., 115035 Moscow, 
Federaţia Rusă 

(72) WEBB Ian, GB    
 BURKE Dominic, GB    
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Canistre cu capac 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2009 0025 
 

 

 

 

 

1.1  1.2  1.3 
 

 

 

 

 
1.4  1.5  1.6 
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(21)   f 2009 0025 
 

 

 

 

 

 
2.1  2.2  2.3 

 
  

 
2.4  2.5  2.6 
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(51) LOC (8) Cl. 09-07 
(21) f 2009 0024 
(22) 2009.05.04 
(28) 1 
(71) OJSC "OIL COMPANY "ROSNEFT", RU 

26/1 Sofiyskaya emb., 115035 Moscow, Fe-
deraţia Rusă 

(72) WEBB Ian, GB    
 BURKE Dominic, GB    
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Capac 

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

 

 
1.1  1.2 

 
  

1.3  1.4  1.5 
 

 
1.6 
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(51) LOC (8) Cl. 11-03 
(21) f 2009 0035 
(22) 2009.05.28 
(28) 3 
(57) Culori revendicate: modelul 1 - albastru, 

galben, roşu, violet, alb, argintiu, auriu; 
modelul 2 - albastru, galben, roşu, auriu; 
modelul 3 - albastru, galben, roşu, auriu. 

(71) UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIO-
NALĂ DIN MOLDOVA (ULIM), MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) SAVIN Iurie, MD    
(54) Ordine şi medalie 

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

 

1.1  1.2 
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(21)   f 2009 0035 
 

  

 
2.1  2.2  3.1 

 

3.2 
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(51) LOC (8) Cl. 11-05 
(21) f 2009 0028 
(22) 2009.05.05 
(28) 1 
(57) Culori revendicate: cafeniu, portocaliu-

galben. 

(71) ALMAIAN, SOCIETATE CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ, MD 
Str. Uzinelor nr. 7, of. 10, MD-2036, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Emblemă 

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

 
1 

 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2009 0021 
(22) 2009.04.16 
(28) 3 

(71)(72) ZINCENKO Alexandr, MD 
Str. Dimineţii nr. 28, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(54) Etichete 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2009 0021 
 

 
1 

 

 

 

2  3 
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(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2009 0027 
(22) 2009.05.04 
(28) 1 

(71) AGROVIN BULBOACA S.A., MD 
Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Etichetă 

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

 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2009 0032 
(22) 2009.05.11 
(28) 1 

(71)(72) ROGATCHIN Vladislav, MD 
Calea Izvoarelor nr. 65, bloc 3, ap. 191,  

            MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Etichetă 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2009 0032 
 

 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2009 0033 
(22) 2009.05.14 
(28) 7 
(57) Culori revendicate: desenul 1 – alb, negru, 

violet-închis, violet-deschis, galben, cenuşiu, 
auriu; desenul 2 – alb, negru, roşu-închis, 
roşu-deschis, galben, cenuşiu, auriu; 
desenul 3 – alb, negru, roşu-închis, roşu-
deschis, galben, cenuşiu, auriu; desenul 4 – 
alb, negru, roşu-închis, roşu-deschis, 

galben, portocaliu, cenuşiu, auriu; desenul 5 
– alb, negru, verde-închis, verde-deschis, 
galben, cenuşiu, auriu; desenul 6 – alb, 
negru, cafeniu-închis, cafeniu-deschis, 
galben, cenuşiu, auriu. 

(71) VLADOVLAD S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 4, ap. 55, MD-2051, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) CABANOV Vladimir, MD    
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Etichete 

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

 
1 
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(21)   f 2009 0033 
 

2 
 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 
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(21)   f 2009 0033 
 

6 
 

7 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 23-01 
(21) f 2009 0023 
(22) 2009.04.23 
(31) 2008 504 632 
(32) 2008.12.29 
(33) RU 
(28) 1 

(71) OBSHTSHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "FIRMA "RATNA", RU 
B. Semenovskaya Str. 42/2-2, bldg. 2, 
105094 Moscow, Federaţia Rusă 

(72) KULIKOV Vladimir Mihailovich, RU    
 ZAKHAROV Vladimir Alekseevich, RU    
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Filtru de apă 

 
(55) 
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(21) f 2009 0023 
 

 

1.1  1.2 
 

 

  

 
1.3  1.4  1.5 

 
 

1.6  1.7 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  

de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform 
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul,  

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifi-
catului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1141 2009.06.30 2013.06.18 f 2008 0052 2008.06.18 01-01 10 (1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 ) 

DARON-LUX S.R.L., 
MD 
Str. Varniţa nr. 14, 
bloc 1, MD-2023, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

10/2008 

2 1142 2009.06.11 2013.07.25 f 2008 0063 2008.07.25 10-04 1 INSTITUTUL DE 
INGINERIE 
ELECTRONICĂ  
ŞI TEHNOLOGII 
INDUSTRIALE IIETI, 
MD 
Str. Academiei nr. 3, 
bloc 3, MD-2028, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

11/2008 

3 1143 2009.06.11 2013.07.22 f 2008 0060 2008.07.22 11-05 1 CARAMAN 
Ghenadie, MD 
Str. Matei Basarab  
nr. 8, ap. 31, MD-
2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2008 

4 1144 2009.06.10 2013.10.06 f 2008 0076 2008.10.06 11-05 1 IZELIDA-GRUP 
S.R.L., MD 
Str. Nicolae Milescu 
Spătarul nr. 15, bloc 1, 
of. 74, MD-2075, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
PPD-AGRO S.R.L., 
MD 
Bd. Dacia nr. 5,  
of. 128, MD-2038, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

1/2009 

5 1145 2009.06.10 2013.11.27 f 2008 0085 2008.11.27 11-05 6 OTKRYTOE 
AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO 
"GAZ", RU 
88, prospect Lenina, 
RU-603004, Nizhny 
Novgorod, Federaţia 
Rusă 

2/2009 

6 1146 2009.06.30 2013.12.04 f 2008 0091 2008.12.04 12-06 2 FRIPTU Ion, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8, 
bloc 1, ap. 20, MD-
2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

2/2009 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 1147 2009.06.03 2013.03.03 f 2008 0012 2008.03.03 19-08 1 CEBAN Gabriel, MD 

Bd. Ioan Cuza-Vodă 
nr. 40, ap. 72, MD-
2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2008 

8 1148 2009.06.11 2013.12.04 f 2008 0090 2008.12.04 21-01 2 FRIPTU Ion, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8/1, 
ap. 20, MD-2021, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

2/2009 

9 1149 2009.06.11 2013.07.16 f 2008 0059 2008.07.16 24-01 1 INSTITUTUL DE 
INGINERIE 
ELECTRONICĂ ŞI 
TEHNOLOGII 
INDUSTRIALE IIETI, 
MD 
Str. Academiei nr. 3, 
bloc 3, MD-2028, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

11/2008 

10 1150 2009.06.11 2013.08.12 f 2008 0069 2008.08.12 25-02 1 REPICI Oleg 
Mihailovici, BY 
Ul. Stroitelei, 27,  
kv. 108,  
Reciţa, 247500, 
Gomeliskaia obl., 
Belarus 

12/2008 

11 1151 2009.06.11 2013.09.10 f 2008 0075 2008.09.10 25-02 2 SUHAN Ilie, MD 
MD-7727, Răzeni, 
Ialoveni, Republica 
Moldova 

1/2009 

 
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în iunie 2009 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. de 
depozit 

(22) 
Data de 
depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 
1 1112 06-11 f 2008 0024 2008.03.18 1 OHARA Nariko, JP 

TAKAMATSU Kuniaki, JP 
4/2009 

2 1113 09-03; 
19-08 

f 2008 0021 2008.03.14 1 SOLDEX LIMITED, VG 4/2009 

3 1114 11-05 f 2008 0019 2008.03.14 2 SAF. F. & CO S.R.L., MD 4/2009 
4 1115 13-99 f 2008 0016 2008.03.12 1 HASAN Mihail, MD 4/2009 
5 1116 13-99 f 2008 0017 2008.03.12 1 HASAN Mihail, MD 4/2009 
6 1117 19-08 f 2008 0025 2008.03.19 3 SOLDEX LIMITED, VG 4/2009 
7 1118 19-08 f 2008 0029 2008.03.27 1 CEAICOVSCHI Oleg, MD 4/2009 
8 1119 23-01 f 2008 0023 2008.03.18 1 MILEŞTII MICI, 

ÎNTREPRINDERE DE STAT, 
COMBINAT DE VINURI DE 
CALITATE, MD 

4/2009 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, 

numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale 
reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării  

conform normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
 Nr. de desene 

şi modele  
industriale reînnoite 

(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit) 

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

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 569 2013.07.29 f 2003 0064 2003.07.29 09-01 1 ICS "SUVOROV VIN" 
S.R.L., MD 
Str. Columna nr. 108, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2004 
12/2004 

2 632 2014.02.20 f 2004 0021 2004.02.20 09-03; 
13-99 

6 VAPTOS S.R.L., MD 
Str. Coloniţa nr. 108, 
MD-2042, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2004 
7/2005 

3 697 2014.05.25 f 2004 0090 2004.05.25 09-01 3 UNITED WINE 
COMPANY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

3/2005 
11/2005 

4 706 2014.06.02 f 2004 0092 2004.06.02 09-01 5 FABRICA DE STICLĂ 
DIN CHIŞINĂU, 
ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20, 
MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2005 
12/2005 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi  modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi  
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/029643 WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. 

KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 
1 (24) 2014.05.20(3R) 12/1997 2/2009 

2 DM/046821 SUSANNE LEHNER, DE 2 2014.02.11(2R) 8/1999 2/2009 
3 DM/047244 HAUSPROFI BAUSYSTEME 

GMBH, DE 
1 2014.03.05(2R) 9/1999 2/2009 

4 DM/047264 KLIO-ETERNA 
SCHREIBGERÄTE GMBH & CO 
KG, DE 

1 2014.03.10(2R) 9/1999 2/2009 

5 DM/047354 WESTFÄLISCHE TEXTIL-
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

1 2014.04.06(2R) 9/1999 2/2009 

6 DM/047370 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2014.03.31(2R) 9/1999 2/2009 

7 DM/047427 W. WILLPÜTZ 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS 
GMBH, DE 

1 2014.03.31(2R) 9/1999 2/2009 

8 DM/047649 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2014.04.28(2R) 10/1999 2/2009 

9 DM/047651 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

1 2014.04.28(2R) 10/1999 2/2009 

10 DM/047664 PACO RABANNE PARFUMS 
SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

4 2014.05.03(2R) 10/1999 2/2009 

11 DM/047677 INTERPROFESSION DES VINS 
DU VAL DE LOIRE - 
INTERLOIRE (ASSOCIATION 
LOI 1901), FR 

1 2014.05.03(2R) 10/1999 2/2009 

12 DM/047715 WESTFÄLISCHE TEXTIL-
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

1 (3) 2014.05.06(2R) 10/1999 2/2009 

13 DM/047940 SOCIETE BIC, FR 1 2059.05.25(2R) 11/1999 2/2009 
14 DM/048594 RICHEMONT INTERNATIONAL 

SA, CH 
8 2014.03.31(2R) 12/1999 2/2009 

15 DM/048803 RICHEMONT INTERNATIONAL 
SA, CH 

1 2014.04.29(2R) 1/2000 2/2009 

16 DM/050637 DAIMLER AG, DE 1 2014.04.06(2R) 8/2000 2/2009 
17 DM/050638 KONINKLIJKE PHILIPS 

ELECTRONICS N.V., NL 
2 2014.04.08(2R) 8/2000 2/2009 
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1 2 3 4 5 6 7 
18 DM/065072 KONINKLIJKE PHILIPS 

ELECTRONICS N.V., NL 
SARA LEE/DE N.V., NL 

1 2014.02.23(1R) 10/2004 2/2009 

19 DM/065122 SEPHORA SOCIÉTÉ ANONYM, 
FR 

1 2014.03.05(1R) 10/2004 2/2009 

20 DM/065275 JOVIAL MONTRES SA (JOVIAL 
UHREN AG) (JOVIAL 
WATCHES LTD.), CH 

3 (9,10,12) 2014.04.07(1R) 2/2005 2/2009 

21 DM/065278 WESTFÄLISCHE TEXTIL - 
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

7 (1,2,12,13,15,19,20) 2014.04.15(1R) 2/2005 2/2009 

22 DM/065280 PARFUMS LORIS AZZARO, FR 1 2014.04.02(1R) 2/2005 2/2009 
23 DM/065313 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2014.04.27(1R) 1/2005 2/2009 

24 DM/065314 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2014.04.27(1R) 1/2005 2/2009 

25 DM/065344 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD), CH 

1 2014.04.29(1R) 1/2005 2/2009 

26 DM/065347 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2014.04.29(1R) 1/2005 2/2009 

27 DM/065362 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2014.05.12(1R) 1/2005 2/2009 

28 DM/065364 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2014.05.05(1R) 1/2005 2/2009 

29 DM/065365 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2014.05.12(1R) 1/2005 2/2009 

30 DM/065369 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2014.05.05(1R) 1/2005 2/2009 

31 DM/065370 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2014.05.12(1R) 1/2005 2/2009 

32 DM/065371 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2014.05.12(1R) 1/2005 2/2009 

33 DM/065378 HANSA METALLWERKE AG, 
DE 

2 2014.05.14(1R) 5/2005 2/2009 

34 DM/065398 WESTFÄLISCHE TEXTIL-
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

5 (1,3,6,11,20) 2014.05.07(1R) 3/2005 2/2009 

35 DM/065693 RICHEMONT INTERNATIONAL 
SA, CH 

1 2014.03.11(1R) 2/2005 2/2009 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection 

 
n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 
din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n the Section there are published amendments produced in the legal state of the applications and 
titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; data 

relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, revalidated titles 
of protection; forfeiture of rights; data relating to the assignment, license, gage and franchise contracts; 
the errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. depozit Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr.  
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7  
1 Brevete  

de invenţie 
94-0298 

 
94-0408 

 
95-0172 

 
95-0086 

809 
 

1007 
 

1155 
 

1224 

8/1997 
 

8/1998 
 

2/1999 
 

5/1999 

(73)  
BIOCHEM PHARMA INC., CA 
 
275 Armand-Frappier 
Boulevard Laval, Quebec, 
Canada H7V 4A7  

(73)  
SHIRE BIOCHEM INC., CA 
 
2250, Boul. Alfred-Nobel 
Bur. 500 Ville Saint-laurent 
Quebec H4S 2C9  

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

017848 - 10/2008 
 
 
 
 

(730)  
ConAgra Foods Packaged 
Foods Company, Inc., US 
 
One Conagra Drive, Omaha, 
Nebraska 68102, Statele Unite 
ale Americii  

(730)  
ConAgra Foods Packaged 
Foods, LLC, US 
 
One ConAgra Drive, Omaha, 
Nebraska 68102, Statele 
Unite ale Americii  

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

022802 - 11/2008 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii  

022925  - 11/2008 
 
 

(730)  
BPB Plc, GB  

(730)  
BPB Limited, GB  

5 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

023159 - 11/2008 
 
 
 
 

(730)  
STAG S.A., întreprindere 
mixtă, MD 
 

(730)  
ÎNTREPRINDEREA CU 
CAPITAL STRĂIN "STAG 
TEXTILE INDUSTRY" S.A., 
MD 

6 Mărci 000165 
 
 

000166 

R 726 
 
 

R 727 

12/1994 
  2/2005 

 
12/1994 
  2/2005  

(730)  
12 Finch Road, Douglas, Isle of 
Man, Marea Britanie 
 

(730)  
2nd Floor, Sixty Circular 
Road, Douglas, Isle of Man 
IM1 1SA, Regatul Unit 
 

7 Mărci 001713 
 
 
 
 
 

004494 
 
 
 
 
 

001712 
 
 
 
 
 

008538 
 
 

R 1715 
 
 
 
 
 

R 4464 
 
 
 
 
 

R 5766 
 
 
 
 
 

7265 
 
 

2/1995 
7/1995 
5/2007 
2/2009 
4/2009 

 
9/1996 
3/1997 
5/2005 
2/2009 
4/2009 

 
2/1998 
8/1998 
5/2007 
2/2009 
4/2009 

 
11/1999 
  5/2000 
  7/2001 

(730)  
Spirits International B.V., LU 
 
5, rue Eugene Ruppert, L-
2453 Luxembourg, Grand-
Duchy, Luxembourg 
 

(730)  
Spirits International B.V., LU 
 
1A, rue Thomas Edison,    
L-1455 Strassen, Grand-
Duchy, Luxembourg 
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008541 
 
 
 
 
 
 
 

008542 
 
 
 
 

 
008543 

 
 
 
 
 
 

008546 
 
 
 
 
 
 

008549 
 
 
 
 
 
 

008550 
 
 
 
 
 
 
 

008535 
 
 
 
 
 
 

008557 
 
 
 
 
 
 

008558 
 
 
 
 
 
 

008320 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
7266 

 
 
 
 
 
 
 

7267 
 
 
 
 
 

7268 
 
 
 
 
 
 

7269 
 
 
 
 
 
 

7385 
 
 
 
 
 
 

7386 
 
 
 
 
 
 
 

7450 
 
 
 
 
 
 

7451 
 
 
 
 
 
 

7452 
 
 
 
 
 

 
R 7502 

 
 
 
 
 

10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
11/1999 
  5/2000 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 
 
 
11/1999 
  5/2000 
  7/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
11/1999 
  5/2000 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
11/1999 
  5/2000 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
  1/2000 
  7/2000 
  8/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
1/2000 

  7/2000 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
 
2/2000 

  8/2000 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
2/2000 

  8/2000 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
  2/2000 
  8/2000 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
3/2000 
9/2000 
6/2008 
2/2009 
4/2009 
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008539 
 
 
 
 
 
 

008540 
 
 
 
 
 
 

008536 
 
 
 
 
 
 
 

008537 
 
 
 
 
 
 

008544 
 
 
 
 
 

 
008545 

 
 
 
 
 
 

009193 
 
 
 

 
009194 

 
 
 
 

019528 
 
 
 
 

019529 
 

 
 
 

019530 
 
 
 
 

019533 
 
 
 
 
 

7630 
 
 
 
 
 
 

7631 
 
 
 
 
 
 

7785 
 
 
 
 
 
 
 

7786 
 
 
 
 
 
 

7787 
 
 
 
 
 

 
7788 

 
 
 
 
 
 

9983 
 
 
 

 
9984 

 
 
 
 

16186 
 
 
 
 

16187 
 
 
 

 
16188 

 
 
 
 

16195 
 
 
 
 
 

6/2000 
12/2000 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
6/2000 

12/2000 
7/2001 

10/2001 
2/2009 
4/2009 

 
12/1999 
  3/2001 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
 

12/1999 
  3/2001 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
12/1999 
  3/2001 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 

 
12/1999 
  3/2001 
  7/2001 
10/2001 
  2/2009 
  4/2009 
 
8/2003 
1/2004 
2/2009 
4/2009 

 
8/2003 
1/2004 
2/2009 
4/2009 

 
11/2007 
  4/2008 
  2/2009 
  4/2009 

 
11/2007 
  4/2008 
  2/2009 
  4/2009 
 
11/2007 
  4/2008 
  2/2009 
  4/2009 

 
11/2007 
  4/2008 
  2/2009 
  4/2009 
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019532 
 
 
 
 

019531 

16196 
 
 
 
 

16197 

11/2007 
  4/2008 
  2/2009 
  4/2009 

 
11/2007 
  4/2008 
  2/2009 
  4/2009 

8 Mărci 008088 
 
 

008170 

6711 
 
 

6794 

5/1999 
10/1999 

 
  6/1999 
11/1999 

 
 

(730) 
DISCOVERY 
COMMUNICATIONS, INC.,  
corporaţie din statul 
Delaware, US 
7700 Wisconsin Avenue, 
Bethesda, Maryland, Statele 
Unite ale Americii 

(730)  
DISCOVERY 
COMMUNICATIONS, LLC, 
US 
 
One Discovery Place, 
Silver Spring, Maryland 
20910, Statele Unite ale 
Americii  

9 Marcă 008286 7110 10/1999 
  4/2000 

(730)  
BLAUPUNKT-WERKE GMBH, 
DE 

(730)  
BLAUPUNKT GMBH, DE 

10 Marcă 008309 7678 7/1999 
5/2009 

 
 
 

(730) 
SOCIETATE CU 
RĂSPUNDERE LIMITATĂ 
"RENAISSANCE-PERFECT", 
MD 
Str. Chişinău nr. 94A,  
MD-2084, Cricova, Republica 
Moldova  

(730)  
Întreprinderea cu Capital 
Străin "RENAISSANCE-
PERFECT" S.R.L., MD 
 
Str. Chişinăului, nr. 94A, 
MD-2084, Cricova, 
Republica Moldova  

11 Marcă 009321 7931 12/2000 
  5/2001 

 
 
 

(730) 
DISCOVERY 
COMMUNICATIONS, INC., (o 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor 
statului Delaware), US 
7700 WISCONSIN AVENUE, 
BETHESDA, MARYLAND, 
20814, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
DISCOVERY 
COMMUNICATIONS, LLC, 
US 
 
 
One Discovery Place, 
Silver Spring, Maryland 
20910, Statele Unite ale 
Americii  

12 Marcă 010567 8970   5/2002 
10/2002 
  5/2009 

 
 

(730) 
 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
"VILA VERDE" S.R.L., MD 
 
Bd. Dacia nr. 27,  
MD-2060, Chişinău, Republica 
Moldova  

(730)  
Societatea cu Răspundere 
Limitată "VILA VERDE", 
MD 
 
str. Grenoble nr. 110, MD-
2019, or. Codru, Chişinău, 
Republica Moldova  

13 Marcă 022222 17688 10/2008 
  3/2009 

 
 

(511)  
34 - ţigări, tutun; produse de 
tutun, articole pentru 
fumători; brichete, chibrituri.   

(511)  
34 - ţigări, tutun; produse de 
tutun.   

14  Marcă  022698  17801  10/2008 
  3/2009  

(730)  
Ayazaga Mahallesi Eski 
Büyükdere Caddesi No: 15 
Oycan Plaza, Istanbul, Turcia  

(730)  
Ayazağa Köyü Yolu  
G-42 Sok. No:6 Maslak 
Şişli Istanbul, Turcia  
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului   

 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data  
depozitului 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. BOPI Date despre  
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  002830 
1994.09.09  

R 2046 
 
 
 

9/1995           
4/2005 

KRAFT FOODS 
DEUTSCHLAND GmbH, 
DE  
Langemarckstrasse 4-20,  
D-28199 BREMEN, 
Germania  

Kraft Foods Global 
Brands LLC, US 
 
Three Lakes Drive, 
Northfield, Illinois, 
60093, Statele Unite ale 
Americii 

1342 
2009.06.02  

2 Mărci 009325 
2000.05.22 

 
 

009326 
2000.05.22  

 

7980 
 
 
 

7981 
 
 

1/2001 
6/2001 
12/2002 

 
1/2001         
6/2001 
12/2002 

Dow AgroSciences LLC, 
US  
 
 
9330 Zionsville Road, 
Indianapolis, Indiana 
46268, Statele Unite ale 
Americii  

Margarita International 
Comércio e Serviços 
Sociedade Unipessoal 
Limitada, PT  
Rua dos Ilhéus, nº 6, 
Sé, Funchal, Madeira, 
Portugalia  
 

1345 
2009.06.02 

 

3  Marcă  003319 
1994.12.01  

 

R 2088  
 

9/1995         
8/2005 
6/2009 

CORK OAK HOLDING 
LIMITED, GB  
1 Sell Close, Cheshunt, 
Hertfordshire, EN7 6XE, 
Regatul Unit  

Aker Material 
Handling A/S, NO 
Fjordalleen 16, 0115 
Oslo, Norvegia  
 

1346 
2009.06.03  

 

4  Modele  
de 
utilitate  

u 2004 0017 
2004.11.03 

 
u 2005 0010 
2005.02.22  

124 
 
 

138  
 

8/2005 
 
 

4/2006 

BUZURIN Rodica, MD  
 
Bd. Moscova 3/1, ap. 86, 
or. Chişinău, MD-2068, 
Republica Moldova 

SC "InContact Grup" 
SRL, MD  
bd. Ştefan cel Mare 
128, ap. 23, MD-2012,  
mun. Chişinău  

1347 
2009.06.03  

5 Marcă 015737 
2004.09.28  

 

13198 9/2005            
2/2006 
3/2007 

UNGUREANU ART 
S.R.L., MD  
 
Bulevardul Moscova 18, 
ap. 49, MD-2045, 
Chişinău, Republica 
Moldova  

Rockwool 
International A/S, 
DK 
 
Hovedgaden 584,  
DK-2640 
Hedehusene, 
Danemarca 

1348 
2009.06.04  

 

6 Marcă 011284 
2002.04.09 

 

9572 
 

2/2003           
7/2003 

TECHNOKOM, 
ZAKRITE 
AKTSIONERNE 
TOVARISTVO, UA  
Provulok Zabaikalsky, 
15, Kharkiv, 61105, 
Ucraina 

DYNAMIC INVEST 
GROUP LIMITED, 
HK 
 
12th floor Ruttonjee 
House, 11 Dudell 
Street, Central Hong 
Kong, Hong Kong 

1349 
2009.06.05 

 

7 Cerere 
de 
înregistrare 
a mărcii 

021877 
2007.09.06 

 

- 8/2008 GFT Ambros S.R.L., 
MD 
 
Str. M. Sadoveanu nr. 4, 
bloc 9, ap. 58,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

DEL MONTE 
CORPORATION, US 
One Market Plaza,  
San Francisco,  
CA 94105, Statele 
Unite ale Americii 

1350 
2009.06.08 

 

8 Desen/ 
model 
industrial 

f 2003 0105 
2003.11.04 

 

603 
 

7/2004 TARICOM GRUP 
S.R.L., MD 
Str. N. Zelinski nr. 30,  
bloc 4, ap. 31,  
MD-2032, Chişinău, 
Republica Moldova 

SC INCONTACT 
GRUP S.R.L., MD 
bd. Ştefan cel Mare 
nr.128, ap. 23,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

1351 
2009.06.10 
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Lista contractelor de cesiune parţială 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

date despre certificatul de înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale,  
date despre cedent, date despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate,  

numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Date despre 
certificate 

Date despre 
cedent 

Date despre 
cesionar  

Clasele 
necesionate 

Clasele 
cesionate 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă Date despre 
certificatul de 
înregistrare: 
(111) 11135A 
(210) 013404 
(220) 2003.06.10 
BOPI  4/2004 
         10/2004 
           5/2009 
Date despre 
certificatul 
rezultat în urma 
cesiunii parţiale: 
(111) 11135B 
(210) 013404 
(220) 2003.06.10 
BOPI  5/2009  

(730)    
WJ 
Ventures 
Limited, CY  
 
Digeni 
Akrita, 45-47, 
Pamporides 
Building, 4th 
floor, P.C. 
1070, 
Nicosia, 
Cipru 

(730)   
OOO „SP NIDAN-
EKOFRUKT”, RU 
 
ul. Okruzhnaya 
36, RU-630020,  
g. Novosibirsk, 
Federaţia Rusă 
  
 

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

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

1343 
2009.06.02 

 
 

                                                    
 
 

Contracte de licenţă modificate 
 

1. În baza cererii nr. 1463 depuse la 02.03.2009 de înscriere a modificării în contractul de licenţă 
exclusivă înregistrat, încheiat între licenţiarul ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES 
LIMITED, GB şi licenţiatul ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, GB:  

- se introduc modificările în contractul de licenţă exclusivă  nr. 1122 înregistrat la 04.03.2008 referitor 
la mărcile nr. 8626, 9758, 9759, 9760, IR  687520, 702506, 715855, 742567 prin completarea cu marca 
16375 pentru clasele 09 şi 38.   

 
2. În baza cererii nr. 1464 depuse la 02.03.2009 de înscriere a modificării în contractul de licenţă 

exclusivă înregistrat, încheiat între licenţiarul ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES 
LIMITED, GB şi licenţiatul ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, GB:  

- se introduc modificările în contractul de licenţă exclusivă  nr. 1176 înregistrat la 27.05.2008 referitor 
la mărcile nr. 8626, 9758, 9759, 9760, IR  687520, 702506, 715855, 742567 prin completarea cu marca 
16375 pentru clasele 09 şi 38.   
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FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care  
a fost publicată cererea de brevet de invenţie 

Nr. crt. Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit Data retragerii (41) Nr. BOPI  
1 MD a 2007 0175 2007.06.15 2009.06.17 2/2009 
2 MD a 2005 0370 2005.12.12 2009.06.18 8/2007 

 
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  
de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008  

în baza căruia a fost respinsă cererea  

Nr. crt. Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Data hotărârii  
de respingere 

Art.   

1 MD a 2005 0286 2005.09.21 5/2007 2009.06.29 art. 7 

 
KA4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul  
de invenţie prin neachitarea taxelor datorate conform  

art. 20(1) din Legea nr. 461/1995 privind  
brevetele de invenţie 

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

numărul depozitului, data depozitului,numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea  
de acordare a brevetului, data adoptării hotărârii de decădere  

Nr. 
crt. 

Cod 
ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
 brevet 

(13) Codul 
tipului de 
document 

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

(22) 
Data  

depozit 

(45) 
Nr. BOPI  

Data 
hotărârii de 
decădere  

1 MD 3363 F1 B23H 1/00 (2006.01)  
B23F 9/06 (2006.01) 

a 2006 0035 2006.01.18 7/2007 2009.06.16 

2 MD 3384 F1 C23F 13/00 (2006.01)  
C23F 13/02 (2006.01)  

a 2005 0348 2005.11.25 8/2007 2009.06.16 

3 MD 3392 F1 A21D 8/02 (2006.01) 
A21D 13/08 (2006.01) 

a 2006 0158 2006.06.16 9/2007 2009.06.16 

4 MD 3393 B2 A61B 5/00 (2006.01)  
A61B 5/04 (2006.01)  

a 2005 0186 2005.06.29 9/2007 2009.06.16 

5 MD 3399 F1 A61B 17/56 (2006.01)  a 2006 0307 2006.12.29 9/2007 2009.06.16 
6 MD 3405 B2 H04B 7/26 (2006.01)  

G07C 5/00 (2006.01) 
a 2004 0153 2004.06.21 9/2007 2009.06.16 

7 MD 3406 B2 H04N 7/22 (2006.01)  
G02B 6/04 (2006.01)  

a 2005 0057 2005.03.02 9/2007 2009.06.16 

8 MD 3434 B2 F16H 1/32 (2006.01)  a 2003 0149 2003.06.17 11/2007 2009.06.16 
9 MD 3435 B1 F23H 9/00 (2006.01)  

C10J 3/42 (2006.01)  
F23G 5/00 (2006.01)  
F23G 5/44 (2006.01)  
F16H 1/20 (2006.01)  

a 2006 0020 2005.12.30  11/2007 2009.06.16 

10 FR 3450 B2 B42D 15/00 (2006.01)  
B44F 1/12 (2006.01)  
D21H 21/40 (2006.01)  
D21H 21/42 (2006.01)  
D21H 21/48 (2006.01) 

a 2005 0043 2003.08.13  12/2007 2009.06.16 

11 FR 3458 B2 D21H 21/42 (2006.01)  
D21H 23/04 (2006.01)  
G07D 7/20 (2006.01)  

a 2005 0151 2005.05.26  12/2007 2009.06.16 

12 MD 3464 F2 H02M 3/337 (2006.01) 
H02M 7/523 (2006.01)  

a 2003 0101 2003.04.04  12/2007 2009.06.16 



MD - BOPI 7/2009 

 171 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 44(1)  

din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii  

Nr. crt.  (210) 
Nr. de depozit  

(220) 
Data de depozit  

Data retragerii  Nr. BOPI  

1 024611 2008.11.20 2009.06.04 2/2009  
2 025147 2009.03.26 2009.06.04 5/2009  

 

 
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  

în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 46  
din Legea nr. 38-XVI/2008 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr. crt. (210) 

Nr. de depozit 
(220) 

Data de depozit 
Data retragerii Nr. BOPI 

1 017130 2005.06.08 2009.06.03 8/2008 
2 019953 2006.09.08 2009.06.03 8/2008 
3 020329 2006.11.27 2009.06.03 8/2008  
4 020378 2006.11.29 2009.06.04 8/2008  
5 021038 2007.04.17 2009.06.04 8/2008  
6 021168 2007.05.23 2009.06.04 8/2008  
7 021433 2007.06.20 2009.06.04 8/2008  
8 021561 2007.07.16 2009.06.04 8/2008  
9 021656 2007.08.17 2009.06.04 8/2008  

10 021737 2007.08.17 2009.06.04 8/2008  
11 021738 2007.08.17 2009.06.05 8/2008  
12 021878 2007.09.06 2009.06.05 8/2008  
13 021898 2007.09.13 2009.06.05 8/2008  
14 021905 2007.09.18 2009.06.05 8/2008  
15 021907 2007.09.18 2009.06.05 8/2008  
16 021909 2007.09.18 2009.06.05 8/2008  
17 021913 2007.09.18 2009.06.05 8/2008  
18 021915 2007.09.18 2009.06.05 8/2008  
19 021988 2007.10.01 2009.06.05 8/2008  
20 022009 2007.10.09 2009.06.05 8/2008  
21 022021 2007.10.18 2009.06.05 8/2008  
22 022028 2007.10.17 2009.06.05 8/2008  
23 022066 2007.10.16 2009.06.05 8/2008  
24 022082 2007.10.11 2009.06.05 8/2008 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul 

de graţie) conform art. 16(1) din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI  

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul de 

ordine al 
înregistrării 

(210) 
Numărul  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST.3 OMPI 

1  6833 008308 ADVANCE 2008.12.10 Affinity Petcare, S.A., ES 
Ronda General Mitre, 149, 08022 
Barcelona, Spania 

2  6872 008290 BROOKLYN ICE 
CRASH 

2008.12.02 BROOKLYN BY PERFETTI LTD., US 
600 MADISON AVENUE, 10022, NEW 
YORK,  
STATELE UNITE ALE AMERICII 

3  6877 008329 B-QUIK 2008.12.23 FORD MOTOR COMPANY, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
The American Road, City of Dearborn, 
State of Michigan 48121, Statele Unite ale 
Americii 

4  6963 008333 Optimizers WITH 
INTEL 

2008.12.23 INTEL, corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 
2200 MISSION COLLEGE BOULEVARD, 
SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95052-
8119, STATELE UNITE ALE AMERICII 

5  6964 008335 ZYFUZET 2008.12.29 GLAXO GROUP  LIMITED, GB 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia 

6  6971 008295 ACNielsen 2008.12.03 CZT/ACN Trademarks, L.L.C., US 
150 North Martingale Road, Schaumburg, 
Illinois, 60173, Statele Unite ale Americii 

7  7112 008364 POLO JEANS CO. 2008.12.08 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
US 
650 Madison Avenue, NEW YORK,  
N.Y. 10022,  
Statele Unite ale Americii 

8  7161 008324 KORDSA 2008.12.09 Kordsa Kord Bezi Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi, TR 
Sabanci Center Kule 2 Kat 5-6 80745 4. 
Levent Istanbul, Turcia 

9  7203 008311 SKYLINE 2008.12.09 JOHN PLAYER & SONS LIMITED, IE 
P.O. Box 286, South Circular Road,  
Dublin 8, Irlanda 

10  7216 008392 Прима 2008.12.08 Întreprinderea cu investiţii 
străine"REEMTSMA-UKRAINA", UA 
Str. Institutscaia 25, 01021, Kiev, Ucraina 

11  7217 008393 Прима 2008.12.08 Întreprinderea cu investiţii 
străine"REEMTSMA-UKRAINA", UA 
Str. Institutscaia 25, 01021, Kiev, Ucraina 

12  7485 008319 Divin 2008.12.10 AROMA, combinat de produse alcoolice, 
întreprindere de stat, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

13  7679 008345 Fantezie 2008.12.28 FANTEZIE S. R. L, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 10,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

14  7739 008296 Fenix 2008.12.04 OMPREX S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12, of. 106,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

15  8234 008299 GARLING 2008.12.04 WINE INTERNATIONAL PROJECT 
S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 
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MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea 
taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare  

a desenelor şi modelelor industriale 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  

numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul BOPI în care a fost publicat desenul şi modelul industrial 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) Clase (21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

 

(44) Nr. BOPI 

1 TOMAŞ Galina , MD 1074 19-04 f 2007 0059 2007.07.27 10/2008 

 
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor  

şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate  
a expirat (inclusiv termenul de graţie) conform art. 14  

din Legea nr. 161-XVI/2007 (situaţia la 2009.07.01) 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
 

certifica- 
tului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

(18) Data expirării 
termenului de 

valabilitate 

1 2 3 4 5 6 
1 "UZINA TURNĂTORIE ARALIT" S.A. , MD 

Str. Columna nr. 170, MD-2004, Chişinău, 
 Republica Moldova 

181 0210 1998.12.17 2008.12.17 

2 EURO-ALCO S.A., MD    
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004,  Chişinău,  
Republica Moldova 

580 f 2004 0003 2003.12.22 2008.12.22 

3 BUZHOR Sergey, MD 
Bd. Moscova nr. 3, bloc 1, ap. 86, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
ROZENFELD Oleg, MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 14, bloc 2, ap. 23, MD-2015, 
Chişinău, Republica Moldova 

581 f 2004 0007 2003.12.23 2008.12.23 

4 WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, US 
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, 
Statele Unite ale Americii 

617 f 2003 0140 2003.12.16 2008.12.16 

5 WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, US 
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, 
Statele Unite ale Americii 

618 f 2003 0141 2003.12.16 2008.12.16 

6 WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, US 
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, 
Statele Unite ale Americii 

619 f 2003 0142 2003.12.16 2008.12.16 

7 WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, US 
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, 
Statele Unite ale Americii 

620 f 2003 0143 2003.12.16 2008.12.16 

8 ТИГИНА, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS, 
FIRMĂ DE ÎNCĂLŢĂMINTE, MD    
Str. Chişiniovscaia nr. 20, MD-3200, Tighina,  
Republica Moldova 

623 f 2003 0133 2003.12.04 2008.12.04 

9 HELIBRASAS S.R.L., MD 
Str. Munceşti nr. 166, ap. 16, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

625 f 2004 0008 2003.12.29 2008.12.29 

10 UNITED WINE COMPANY S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

626 f 2003 0137 2003.12.11 2008.12.11 

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

628 f 2003 0139 2003.12.15 2008.12.15 
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1 2 3 4 5 6 
12 TRIOVIT S.R.L., MD 

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 25, bloc 2, ap. 42, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

633 f 2003 0136 2003.12.10 2008.12.10 

13 AVICOLA SHAVER S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 42, of. 12, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

634 f 2004 0005 2003.12.22 2008.12.22 

14 UNITED WINE COMPANY S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

645 f 2004 0001 2003.12.18 2008.12.18 

15 PLUS ASCONI S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 84, MD-6827, Suruceni, 
Ialoveni, Republica Moldova 

666 f 2003 0135 2003.12.15 2008.12.15 

16 ASCONI S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE 
PRODUCŢIE, MD    
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

699 f 2003 0131 2003.12.03 2008.12.03 

 

Lista eratelor 
 
1. În cererea de brevet de invenţie cu nr. de depozit a 2007 0143, publicată în BOPI nr. 12/2008 
(PARTEA I) la pag. 18,  

rezumatul: 
 
“(57) Invenţia se referă la domeniul energeticii, în special la surse de obţinere a energiei termice din 
energie electrică.  
Dispozitivul revendicat conţine o celulă electrolitică, în corpul (1) căreia sunt situaţi coaxial un electrod 
extern (2) şi un electrod central (3), având raportul dintre suprafeţele de lucru de 100:1. Totodată, 
spaţiul dintre electrozi şi dintre electrozi şi corp este umplut cu soluţie apoasă de electrolit (4), iar 
electrodul central (3) este conectat la polul negativ al unei surse de tensiune unipolară variabilă în timp. 
Densitatea curentului la suprafaţa electrodului central unde se produce descărcarea plasmică (5) 
constituie peste 20 A/mm2.  

* 
*   * 

(57) The invention relates to the power engineering, particularly to sources for thermal energy obtaining from 
electric energy. 
The claimed device comprises an electrolytic cell, into the body (1) of which there are coaxially placed an 
external electrode (2) and a central electrode (3), having the ratio between the working surfaces of 100:1. At 
the same time, the space between the electrodes and between the electrodes and the body is filled with 
aqueous solution of  electrolyte (4), and the central electrode (3) is connected to the negative pole of a 
unipolar variable with time voltage source. The current density on the surface of the central electrode where 
the plasma discharge (5) is produced constitutes over 20 A/mm2. 

* 
*   * 

(57) Изобретение относится к энергетике, в частности к источникам для получения тепловой 
энергии из электрической энергии. 
Заявленное устройство содержит электролитическую ячейку, в корпусе (1) которой коаксиально 
расположены наружный электрод (2) и центральный электрод (3), имеющие соотношение между 
рабочими поверхностями 100:1. При этом, пространство между электродами и между 
электродами и корпусом заполнено водным раствором электролита (4), а центральный электрод 
(3) соединен к отрицательному полюсу однополюсного изменяющегося во времени источника 
напряжения. Плотность тока на поверхности центрального электрода где происходит 
плазменный разряд (5) составляет более 20 А/мм2.”  

 
se substituie cu rezumatul: 

 
“(57) Invenţia se referă la domeniul energeticii, în special la surse de obţinere a energiei termice din 
energie electrică. Dispozitivul revendicat conţine o celulă electrolitică în interiorul corpului (1) căreia 
sunt situaţi coaxial un electrod extern (2) şi un electrod central (3), având raportul dintre suprafeţele de 
lucru de 100:1. Totodată, spaţiul dintre electrozi şi dintre electrozi şi corp este umplut cu soluţie apoasă 
de electrolit (4), iar electrodul central este conectat la polul negativ al unei surse de tensiune unipolară 



MD - BOPI 7/2009 

 175 

variabilă în timp. Densitatea curentului la suprafaţa electrodului central unde se produce descărcarea 
plasmică (5) constituie peste 20 A/mm2. Totodată, la electrodul central se produce o descărcare 
plasmică deosebită, provocată de fluxul de protoni. Aici decurg câteva procese, care elimină căldură. 
Două din procesele principale sunt: 
1. comprimarea sub presiune mare a moleculelor şi atomilor cu trecerea electronilor pe alte orbite mai 
apropiate de nucleu; 
 2. reacţia de fuziune a protonului (ionului de hidrogen) cu nucleul deuteriului ce se conţine în apă cu 
formarea heliului. 
Ca rezultat se obţine mai multă energie termică decât energia electrică consumată. 
  

* 
*   * 

(57) The invention relates to the power engineering, particularly to sources for thermal energy obtaining from 
electric energy.  
The claimed device comprises an electrolytic cell, into the body (1) of which there are coaxially placed 
an external electrode (2) and a central electrode (3), having the ratio between the working surfaces of 
100:1. At the same time, the space between the electrodes and between the electrodes and the body 
is filled with aqueous solution of electrolyte (4), and the central electrode (3) is connected to the 
negative pole of a unipolar variable with time voltage source. The current density on the surface of the 
central electrode where the plasma discharge (5) is produced constitutes over 20 A/mm2. At the same 
time, at the central electrode it is produced a plasma discharge induced by the proton flux. Here occurs 
several heat releasing processes. Two of the main processes are:  
1. compression under high pressure of molecules and atoms with electron transition to other closer to 
the nucleus orbits;  
2. reaction of proton (hydrogen ion) fusion with the deuterium nucleus contained in the water with the 
formation of helium.  
As a result it is obtained more thermal energy than the consumed electric energy.             

* 
*   * 

(57) Изобретение относится к энергетике, в частности к источникам для получения тепловой 
энергии из электрической энергии. 
Заявленное устройство содержит электролитическую ячейку внутри корпуса (1) которой 
коаксиально расположены наружный электрод (2) и центральный электрод (3), имеющие 
соотношение между рабочими поверхностями 100:1. При этом, пространство между 
электродами и между электродами и корпусом заполнено водным раствором электролита (4), а 
центральный электрод соединен к отрицательному полюсу однополюсного изменяющегося во 
времени источника напряжения. Плотность тока на поверхности центрального электрода где 
происходит плазменный разряд (5) составляет более 20 А/мм2. При этом у центрального 
электрода происходит особый плазменный разряд вызванный потоком протонов. Здесь 
происходят несколько процессов, при которых выделяется тепло. Два из главных процессов, 
следующие:  
1. Сжатие под большим давлением молекул и атомов с переходом электронов на другие орбиты  
более близкие к ядру; 
2. Реакция соединения протона (иона водорода) с ядром дейтерия содержащегося в воде с 
образованием гелия. 

В итоге тепловой энергии получают больше чем затраченной  электрической энергии.” 
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VIII 
La Comisia de contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed 
with the Appeals Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii  
în iunie 2009 

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

VENOS 
 

004467 
1994.12.30 
Nr. certificat 

R 3051 
 

Glaxo Group 
Limited,GB 

BOSNALIJEK, 
Pharmaceutical 
and Chemical 
Industry, Joint 

Stock Company, 
BA 

2008.04.29 
Privind anularea 

înregistrării 
mărcii pentru 
neutilizare pe 

parcursul a 5 ani 

2009.06.24 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare înregistrarea 
mărcii "VENOS" R 3051. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

2 Marcă naţională 

 
 

009462 
2000.05.10 
Nr. certificat 

8221 
 

VINEX-VICTORIA 
S.R.L., fabrică de 

vinuri, MD 

"VINĂRIA-
BARDAR" S.A., 

Întreprindere Mixtă, 
Fabrica de Vinuri, 

MD 

2008.04.30 
Privind anularea 

înregistrării 
mărcii pentru 
neutilizare pe 

parcursul a 5 ani 

2009.06.24 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare înregistrarea 
mărcii "Botna" nr. 8221. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

3 Marcă naţională 
HARIBO 

 
018889 

2006.03.06 
 

ECOPRIM-PRO 
S.R.L, MD 

Haribo GmbH & 
Co. KG, DE 

2009.04.29 
Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2009.06.24 1.  A înceta procedura de examinare 
a contestaţiei. 
2.  A transmite dosarul în arhivă.    
 

4 Marcă naţională 
WATCHES & 
JEWELLERY 

 
021794 

2007.08.28 
 

KALENYUK 
Oleksandr, UA 

KALENYUK 
Oleksandr, UA 

2009.01.16 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.06.24 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.11.11. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

5 Marcă naţională 
РЕЦЕПТЫ 

„СТОЛЕТНИКА”  
 

021823 
2007.08.28 

 
CHEKHLOV  
Aleksei, RU 

CHEKHLOV 
Aleksei, RU 

2009.01.12 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.06.24 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.09.24. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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1 2 3 4 5 6 
6 Marcă naţională 

 
 

021877 
2007.09.06 

 
GFT Ambros 
S.R.L., MD 

Del Monte 
Corporation, US 

2008.12.01 
Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2009.06.24 1.  A înceta procedura de examinare 
a contestaţiei. 
2.  A transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi 
Desene Industriale pentru efectuarea  
procedurilor ulterioare. 
 

7 Marcă naţională 

 
022506 

2007.12.14 
 

SCOBIOALĂ 
Vasile, MD 

"SUZIR EA" 
Tovaristvo  

z Obmejenoiu 
Vidpovidalinistiu 

Naukovo-Virobnice 
Pidpriamstvo, UA 

2009.01.16 
Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2009.06.24 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se respinge cererea de 
înregistrare a mărcii nr. depozit 
022506 pe numele solicitantului 
SCOBIOALĂ Vasile, MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

8 Marcă naţională 

 
 

022032 
2007.10.02 

 
MARBET Spolka 

z.o.o., PL 

MARBET Spolka 
z.o.o., PL 

2009.01.17 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.06.24 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.11.11 
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru produsul "frize 
decorative de finisaj din polisteren" 
din clasa 19. Dreptul exclusiv nu se  
extinde asupra elementelor: "system", 
"profilo". 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi  
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare.  

9 Marcă 
internaţională 

EasyMatic 
 

IR 926 148 
2007.05.08 

 
SieMatic 

Möbelwerke  
GmbH & Co. KG, 

DE 

SieMatic 
Möbelwerke  

GmbH & Co. KG, 
DE 

2009.01.12 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.06.24 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.10.31  
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru produsele 
revendicate din clasa 20. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi  
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

10 Marcă 
internaţională 
CLEOPATRA 

 
IR 935 382 
2007.07.31 

 
CADUM (Société 

Anonyme), FR 

CADUM (Société 
Anonyme), FR 

2009.01.12 
Împotriva 

deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.06.24 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.10.31  
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru toate produsele 
revendicate din clasa 03. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi  
Desene Industriale pentru efectuarea  
procedurilor ulterioare.  

11 Marcă 
internaţională 
LISINOTON 

ЛИЗИНОТОН 
 

IR 842 889 
2004.10.28 

 
"Actavis" EAD, BG 

"Actavis" EAD, BG 2009.01.12 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.06.24 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 
2008.10.31 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele "preparate farmaceutice 
pentru tratamentul hipertensiunii, 
insuficienţei cardiace congestive şi 
crizelor cardiace" din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi  
Desene Industriale pentru efectuarea  
procedurilor ulterioare.  

12 Invenţie 
Procedeu de 
asigurare a  

Î.M. "MOLDCELL" 
S.A., MD 

2008.09.25 
Împotriva 
acordării  

2009.06.24 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în arhivă. 
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unei utilizări 
suplimentare a 
mărfurilor de 

consum 
 

a 2007 0007 
2007.01.16 
Nr. brevet  

3635 
 

Î.C.S. "BRITISH 
AMERICAN 
TOBACCO-

MOLDOVA" SRL, 
MD 

brevetului de 
invenţie 

 

13 Marcă naţională 
 

 
020237 

2006.10.26 
 

STANCU  
Eugeniu, MD 

S.C. 
"ARABESQUE" 

S.R.L., RO 

2009.01.12 
Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2009.06.25 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se respinge cererea de 
înregistrare a mărcii nr. depozit 
020237 pe numele solicitantului  
Stancu Eugeniu, MD. 
3. Se transmite dosarul în  arhivă. 
 

14 Marcă naţională 
 

 
 

022708 
2008.01.17 

 
Mutlu Aku ve 
Malzemeleri 

Sanayi A.S., TR 

Mutlu Aku ve 
Malzemeleri Sanayi 

A.S., TR 

2009.01.20 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.06.25 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.11.14  
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
pentru toate produsele/serviciile 
revendicate în cerere din  clasele 09  
şi 37. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi 
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare.  

15 Marcă naţională 
БЕРНСКИЙ 
БАЛЬЗАМ 

 
021819 

2007.08.28 
 
 
 
 

Newman nutrients 
AG, CH 

Newman nutrients 
AG, CH 

2008.12.31 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.06.25 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.09.24  
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
pentru produsele revendicate în 
cerere din clasele 03, 05. Dreptul 
exclusiv nu se extinde asupra 
elementelor: "БЕРНСКИЙ", 
"БАЛЬЗАМ".   
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi 
Desene Industriale pentru efectuarea  
procedurilor ulterioare.  

16 Marcă naţională 

 
021337 

2007.06.07 
 

Banca Comercială 
"MOBIASBANCA-
Groupe Societe 
Generale" S.A.,  

MD 

Banca Comercială 
"MOBIASBANCA-
Groupe Societe 
Generale" S.A., 

MD 

2008.12.25 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.06.25 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.09.25  
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
pentru toate serviciile revendicate în 
cerere din  clasa 36. Dreptul exclusiv 
nu se extinde asupra elementelor:  
"BANCA", "GROUPE", "SOCIETE". 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi   
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

17 Marcă 
internaţională 

Art'otel 
 

IR 560 715 
2006.03.02 

 
Park Plaza Hotels 

Europe BV, NL 

Park Plaza Hotels 
Europe BV, NL 

2008.12.16 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.06.25 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.08.28  
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
pentru toate serviciile revendicate în 
cerere din  clasa 42.    
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi 
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare.  
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1 2 3 4 5 6 
18 Marcă 

internaţională 

 
 

IR 921 377 
2007.04.17 

 
 Societe des 

produits Nestle 
S.A., CH 

Societe des produits 
Nestle S.A., CH 

2008.03.23 
Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2009.06.25 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2009.03.11. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi  
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

19 Marcă 
internaţională 

Pro-vo  
 

IR 899 591 
2006.08.22 

 
Plus 

Warenhandels-
gesellschaft 

mbH, DE 

Plus 
Warenhandelsgesel-

lschaft mbH, DE 

2007.01.17 
Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2009.06.25 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.09.19. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi 
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

20 Marcă 
internaţională 

Terradena  
 

IR 924533 
2006.06.16 

 
MIP METRO 

Group 
Intellectual 

Property GmbH & 
Co. KG, DE 

MIP METRO  
Group Intellectual 

Property  GmbH & Co. 
KG, DE 

2008.12.19 
Împotriva 

deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.06.25 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.10.17 
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
conform cererii publicate.   
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi  
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

21 Marcă 
internaţională 
transsyberia  

 
IR 924 810 
2007.03.20 

 
Dr. Ing. h.c.F. 

Porsche 
Aktien-

gesellschaft, DE 

Dr. Ing. h.c.F. 
Porsche 

Aktiengesellschaft, 
DE 

2008.12.19 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.06.25 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.10.17  
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
pentru toate produsele revendicate în 
cerere din  clasa 12.  
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi 
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

22 Marcă 
internaţională 
TERRANOVA 

  
IR 919 742 
2007.01.17 

 
ROSENRUIST - 

GESTAO E 
SERVIÇOS, 

LDA., PT 

ROSENRUIST - 
GESTAO E 

SERVIÇOS, LDA., 
PT 

2009.01.22 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.06.25 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.09.02  
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
pentru toate serviciile revendicate în 
cerere din  clasa 35. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi 
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

23 Marcă 
internaţională 
The Power 
Pioneers  

 
IR 913 707 
2006.01.19 

 
EnBW Energie 

Baden- 
Württemberg 

AG, DE  

EnBW Energie 
Baden-Württemberg 

AG, DE 

2008.12.16 
Împotriva 

deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.06.25 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din  
2008.10.08 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii pentru toate 
produsele/serviciile din clasele 04, 06, 
07, 09, 11, 12, 17, 19, 32, 37, 38, 40, 
42, 44, 45. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi  
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare.  
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1 2 3 4 5 6 
24 Marcă 

internaţională 

 
 

IR 913 706 
2006.01.19 

 
EnBW Energie 

Baden-
Württemberg 

AG, DE  

EnBW Energie 
Baden-Württemberg 

AG, DE 

2008.12.16 
Împotriva 

deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.06.25 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 
2008.10.08 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii pentru toate 
produsele/serviciile din clasele 04, 06, 
07, 09, 11, 12, 17, 19, 32, 37, 38, 40, 
42, 44, 45. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi 
Desene Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare.  

 
 
 
 
 
 

Erată 
 

În Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii  
în mai 2009, publicată în BOPI nr. 6/2009 la pag. 141, în loc de: 

 
23 Marcă naţională 

YIPPY  
 

021887 
2007.09.07 

 
RAUCH 

Fruchtsafte 
GmbH, AT 

RAUCH 
Fruchtsafte 
GmbH, AT 

2008.12.12 
Împotriva 

deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.05.13 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2008.10.24 şi 
se înregistrează marca "YIPPY" pentru 
toate produsele din clasa 32 şi pentru 
"îngheţată" din clasa 30 revendicate în 
cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

 
se va citi:  

 
23 Marcă naţională 

YIPPY  
 

021887 
2007.09.07 

 
RAUCH 

Fruchtsafte 
GmbH, AT 

RAUCH 
Fruchtsafte 
GmbH, AT 

2008.12.12 
Împotriva 

deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.05.13 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2008.10.24 şi 
se înregistrează marca „YIPPY” pentru 
toate produsele revendicate în cerere din 
clasa 32 şi pentru toate produsele din 
clasa 30 cu excepţia: „îngheţată”. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
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XI 
Materiale de informare

din domeniul proprietăţii intelectuale

Secţiunea 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, clasi cări, norme ale OMPI; alte materiale de informare 
din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

The section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, texts of 
the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the regional 

and bilateral agreements; regulations, instructions, classi cations, the WIPO standards; other information 
materials in the  eld of intellectual property protection.

Ðàçäåë âêëþ÷àåò èíôîðìàöèþ ïî îõðàíå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â Ðåñ-
ïóáëèêå Ìîëäîâà, ìåæäóíàðîäíûå êîíâåíöèè è äîãîâîðà, ó÷àñòíèöåé êîòîðûõ 

ÿâëÿåòñÿ Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà, ðåãèîíàëüíûå è äâóñòîðîííèå ñîãëàøåíèÿ, ïîëîæåíèÿ, 
êëàññèôèêàöèè, íîðìû ÂÎÈÑ, äðóãèå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû â îáëàñòè îõðàíû 
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
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NOI ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAŢIONALE
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

OMPI INFORMEAZĂ

Tratatul privind dreptul brevetelor

La 12 mai 2009 Federaţia Rusă a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la Geneva privind 
dreptul brevetelor  (2000), constituind al 20-lea stat parte la Tratat. 

Tratatul privind dreptul brevetelor va intra în vigoare cu privire la Federaţia Rusă cu începere de la 
12 august 2009. 

Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor

La 14 mai 2009 Estonia a depus instrumentele de rati care a Tratatului de la Singapore privind 
dreptul mărcilor din 27 martie 2006.

Tratatul de la Singapore va intra în vigoare cu privire la Estonia cu începere de la 14 august 2009.

Actualmente, Tratatul de la Singapore întruneşte 13 state părţi. 

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid 

privind înregistrarea  internaţională a mărcilor

La 3 iunie 2009 Egiptul a depus instrumentele de rati care a Protocolului referitor la Aranjamentul 
de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (1989).

Protocolul de la Madrid va intra în vigoare cu privire la Egipt cu începere de la 3 septembrie 2009. 

În prezent, 84 de state sunt părţi la Protocolul de la Madrid. 

Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasi cării internaţionale 

a elementelor  gurative ale mărcilor

La 29 aprilie 2009 Ucraina a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul de la Viena privind 
instituirea clasi cării internaţionale a elementelor  gurative ale mărcilor (1973).

Aranjamentul de la Viena a intrat în vigoare cu privire la Ucraina cu începere de la 29 iulie 2009. 

Aranjamentul de la Viena întruneşte în prezent 26 de state părţi. 

UPOV INFORMEAZĂ

Convenţia internaţională privind protecţia realizărilor în selecţie

La 12 mai 2009 Slovacia a depus instrumentele de aderare la Convenţia internaţională privind 
protecţia realizărilor în selecţie (1961).

Convenţia UPOV a intrat în vigoare cu privire la Slovacia cu începere de la 12 iunie 2009. 
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Apariţii editoriale importante 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a editat în broşuri noile legi ale 

Republicii Moldova în domeniul proprietăţii intelectuale adoptate în anii 2007-2008. 
Persoanele interesate pot consulta, procura sau comanda la CID PI (Biblioteca) 
AGEPI următoarele broşuri: 

Ø Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 161-XVI din 
12.07.2007 / Закон об охране промышленных рисунков и моделей № 161-XVI 
от 12.07.2007; 

Ø Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008;

Ø Закон об охране изобретений № 50-XVI от 07.03.2008;

Ø Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008 / Закон об охране 
товарных знаков № 38-XVI от 29.02.2008;

Ø Legea privind protecţia soiurilor de plante  nr. 39-XVI din 29.02.2008 / Закон 
об охране сортов растений № 39-XVI от 29.02.2008;

Ø Legea privind protecţia indicaţiilor geogra ce, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate nr. 66-XVI din 27.03.2008 / Закон об 
охране географических указаний, наименований мест происхождения 
и гарантированных традиционных продуктов № 66-XVI от 
27.03.2008.

La dispoziţia tuturor doritorilor se a ă, de asemenea, broşura Regulamentul 
privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi 
modelelor industriale / Положение о процедуре подачи, экспертизы и 
регистрации промышленных рисунков и моделей aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1496 din 29.12.2008. 

Informaţii detaliate la tel.: 400596, 400597; e-mail: bibl@agepi.md
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Buletinul O cial de Proprietate Industrială poate   procurat la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
str.  Andrei Doga nr. 24, bloc 1. 
Persoanele interesate pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD.
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