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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate
industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare
şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oﬁciale, regulamente, convenţii internaţionale,
acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea
propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

General information
The Ofﬁcial Bulletin of Industrial Property contains different information.
Special sections are destined for the inventions, plant varieties, trademarks,
geographical indications, appellations of origin, 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 ofﬁcial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards
in the industrial property ﬁeld 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, сортов растений,
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных
рисунков и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на
охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике
Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает систематизированные
ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются официальные документы,
положения, международные конвенции, двусторонние соглашения, нормы и стандарты
в области промышленной собственности и т.д.
Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных
условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности,
другой деятельности.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează
sau înregistrează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2011)
AD
AE
AF
AL
AM
AO
AP

AR
AT
AU
AZ
BA
BD
BE
BF
BG
BM
BN
BR
BS
BT
BX

BY
CA
CF
CG
CH
CI
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DK
DO
DZ

Andorra
Emiratele Arabe
Unite
Afganistan
Albania
Armenia
Angola
Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Intelectuală (ARIPO)
Argentina
Austria
Australia
Azerbaidjan
Bosnia şi
Herţegovina
Bangladesh
Belgia
Burkina Faso
Bulgaria
Bermude
Brunei Darussalam
Brazilia
Bahamas
Bhoutan
Oﬁciul din Benelux
pentru Proprietate
Intelectuală (BOIP)
Belarus
Canada
Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Capul Verde
Cipru
Republica Cehă
Germania
Danemarca
Republica
Dominicană
Algeria

EA
EC
EE
EG
EM

EP
ES
ET
FI
FK
FR
GB
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GR
GT
GW
GY
HK

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

Organizaţia Eurasiatică
de Brevete (OEAB)
Ecuador
Estonia
Egipt
Oﬁciul de Armonizare
pe Piaţa Internă (mărci,
desene şi modele)
(OHIM)
Oﬁciul European
de Brevete (OEB)
Spania
Etiopia
Finlanda
Insulele Falkland
(Malvine)
Franţa
Regatul Unit
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Grecia
Guatemala
Guineea-Bissau
Guiana
Regiunea Administrativă
Specială Hong Kong
a Republicii Populare
Chineze
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

LB
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
MN
MR
MS
MT
MU
MV
MX
MY
MZ
NG
NI
NL
NO
NP
NZ
OA

OM
PA
PE

Iordania
Japonia
Kenya
Kirghizstan
Cambodgia
Republica Populară
Democrată Coreea
Republica Coreea
Kuweit
Kazahstan
Republica
Democratică Populară
Laos
Liban
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Luxemburg
Letonia
Libia
Maroc
Monaco
Republica Moldova
Muntenegru
Madagascar
Fosta Republică
Iugoslavă Macedonia
Mongolia
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldive
Mexic
Malaysia
Mozambic
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Noua Zeelandă
Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
Oman
Panama
Peru

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

RO
RS
RU
RW
SA
SE
SG
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SV
SY
TD
TH
TJ
TM
TN
TR
TT
TW
UA
US
UY
UZ
VE

VG
VN
WO

YE
ZA

Filipine
Pakistan
Polonia
Portugalia
Paraguay
Qatar
Oﬁciul Comunitar
pentru Soiuri de
Plante (Uniunea
Europeană) (CPVO)
România
Serbia
Federaţia Rusă
Ruanda
Arabia Saudită
Suedia
Singapore
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Salvador
Republica Arabă
Siriană
Ciad
Thailanda
Tadjikistan
Turkmenistan
Tunisia
Turcia
Trinidad şi Tobago
Taiwan, Provincie
a Chinei
Ucraina
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Republica
Bolivariană
a Venezuelei
Insulele
Virgine (Britanice)
Vietnam
Organizaţia Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Yemen
Africa de Sud

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

Uniunea Sovietică
Iugoslavia/Serbia
şi Muntenegru
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

P

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

În conformitate cu Legea, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certiﬁcă prioritatea,
calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă,
dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.
Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant, 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.
Rezumatele cererilor de brevet şi ale brevetelor acordate se publică în ordinea indicilor Clasiﬁcării
Internaţionale de Brevete (CIB), prima literă din indice ﬁind simbolul unei secţiuni CIB.

T

he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the
Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to the
priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention may
be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be ﬁled with the AGEPI directly or through a representative, 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 ﬁled patent applications, granted patents for
invention, granted short-term patents for invention and patents issued in accordance with the national
procedure.
The abstacts of the patent applications and of the granted patents are published in the order of the
International Patent Classiﬁcation (IPC) indexes, the ﬁrst letter being the symbol of a IPC section.

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
Заявка на 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
изобретения, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретения
согласно национальной процедуре.
Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION CONCERNING
THE PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI,
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9
КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(11) Numărul titlului de protecţie
Number of the title of protection
Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
Designation 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 sau modiﬁcarea documentului
Document correction or modiﬁcation information
Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of the renewed utility model
Номер продленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Speciﬁed date of expiration of renewal
Указанная дата истечения продления
(21) Numărul de depozit
Number assigned to the application
Номер заявки
(22) Data de depozit
Date of ﬁling the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number assigned to priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data de depozit a cererii prioritare
Date of ﬁling of priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: number of BOPI, year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modiﬁcat
Date of publication of a corrected or modiﬁed document
Дата публикации скорректированного или измененного документа
(51) Clasiﬁcarea Internaţională de Brevete
International Patent Classiﬁcation
Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
Title of the invention or name of the plant variety
Название изобретения или наименование сорта растения
(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 depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
Number and ﬁling date of the earlier 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 sau de brevet de invenţie de scurtă durată,
respectiv, în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată sau în cerere de brevet de invenţie
Number and date of conversion of a patent or short-term patent application respectively into
a short-term patent application or a patent application
Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение или на краткосрочный
патент на изобретение, соответственно, в заявку на краткосрочный патент на изобретение
или на патент на изобретение
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certiﬁcatul complementar de protecţie
Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certiﬁcate
Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) в соответствии
со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
PCT international application: number and ﬁling date
Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data
Publication of the PCT international application or the EC community plant variety application: number and date
Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи
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(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos
sau ﬁtofarmaceutic
Number and date of the ﬁrst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product
on the market in the Republic of Moldova
Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического
продукта на территории Республики Молдова
(94) Data expirării termenului de valabilitate a certiﬁcatului complementar de protecţie
Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certiﬁcate
Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране
(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certiﬁcatul
complementar de protecţie
Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection
certiﬁcate has been applied for or issued
Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или
выдано дополнительное свидетельство об охране
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16,
PUBLICATE DE AGEPI

(Lista completă a codurilor utilizate de AGEPI poate ﬁ consultată pe web site-ul AGEPI:
http://www.agepi.md)

CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE WIPO
STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI
(The complete list of codes used by AGEPI may be consulted on the AGEPI website:
http://www.agepi.md)

КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ВОИС ST.16,
ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(Полный перечень кодов используемых AGEPI можно найти на веб сайте AGEPI:
http://www.agepi.md)
1. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE
CODES FOR PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit sau de la data
priorităţii recunoscute
– patent application for invention published before the established term of 18 months from the ﬁling date or
priority date
– заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока с даты
подачи или даты признанного приоритета
A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare
– patent application for invention published within the established term with search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске
A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare
– patent application for invention published within the established term without search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске
A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii)
– search report of a patent application for invention (published after publication of the application)
– отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)
A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă)
a documentului
– patent application for invention published with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе
A9 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări
şi/sau desene
– patent application for invention published with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims
and/or drawings
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и/или чертежей
B1 – brevet de invenţie acordat
– granted patent for invention
– предоставленный патент на изобретение
B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения или протеста
B8 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– granted patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
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B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– granted patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims and/or drawings
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
C1 – brevet de invenţie eliberat
– issued patent for invention
– выданный патент на изобретение
C2 – brevet de invenţie eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– patent for invention issued after amendment following the opposition or appeal procedures
– патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения или протеста
C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued patent for invention, amended after limitation or revocation procedures
– выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или признания
патента недействительным
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– issued patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– issued patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims and/or drawings
– выданный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
2. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
U0 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată
– published short-term patent application for invention
– опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение
Y

– brevet de invenţie de scurtă durată acordat
– granted short-term patent for invention
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение

Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения
или протеста
Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă)
a documentului
– granted short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в
титульном листе документа
Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere,
revendicări şi/sau desene
– granted short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims
and/or drawings
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой
части описания, формулы изобретения и/или чертежей
Z – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
– issued short-term patent for invention
– выданный краткосрочный патент на изобретение
Z3 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– short-term patent for invention issued after amendment following the opposition or appeal procedures
– краткосрочный патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения
или протеста
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Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued short-term patent for invention, amended after limitation or revocation procedures
– выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или
признания патента недействительным
Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
– extended short-term patent for invention
– продленный краткосрочный патент на изобретение
Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
– extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
– продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления
Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– issued or extended short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the
document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi/sau desene
– issued or extended short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description,
claims and/or drawings
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
любой части описания, формулы изобретения и/или чертежей

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ 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 ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патент на изобретение
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
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 applications
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of granted patents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения
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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 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
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention
Утеря прав, вытекающих из краткосрочного патента на изобретение
NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретения

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE (CIB)
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS (IPC)
РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)
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
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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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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate /
Published patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на изобретение

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate 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 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 desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OMPI.
Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei Eurasiatice privind
Brevetele, 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 accesibil publicului pe site-ul OEAB şi în biblioteca AGEPI pe
suport DVD.

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, 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 Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the publication
of the patent application, any third party may 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 the bibliographic data, the
abstract and, where appropiate, any drawings, and is available for public on the WIPO website.
Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention, to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the GAZETTE of
the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropiate, any
drawings. The GAZETTE is also available to the public on the EAPO website and in the AGEPI library
on the DVD carrier.

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях,
предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений. Описания
к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в
AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося предметом заявки на патент.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если
необходимо, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной
конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в
Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI на DVD носителе.
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INVENTIONS

(21)
(51)

a 2010 0093 (13) A2
Int. Cl.: B21D 7/02 (2006.01)
B21D 7/04 (2006.01)
B21D 7/16 (2006.01)
B21D 11/06 (2006.01)
B21D 11/14 (2006.01)
B21D 11/22 (2006.01)
(22) 2010.08.09
(71)(72) CIOBAN Filip, MD; CIOBAN Olga, MD
(54) Procedeu şi dispozitiv pentru profilarea
arborilor elicoidali
(57) Invenţia se referă la maşini agricole, şi anume
la profilarea suprafeţelor elicoidale.
Dispozitivul pentru profilarea arborilor elicoidali constă dintr-un arbore perforat cav (2), la
un capăt al căruia, cu posibilitatea de a se
roti, este amplasat un disc cu fante (3), o manetă (4) pentru fixarea poziţiei de lucru şi un
fixator (5) rigid cu două poziţii. La alt capăt al
arborelui perforat cav (2) este fixat rigid un
reazem (6) şi împreună cu el un alt disc cu
fante (7). Între discurile cu fante (3) şi (7) sunt
amplasate arcuri interioare (8) şi exterioare
(13), între care este amplasat semifabricatul
(17) pentru profilare. Arcurile exterioare (13)
sunt cuprinse de arcuri de înfăşurare (18).
În interiorul arborelui perforat cav (2) este
amplasat un element de încălzire (19).

(54)
(57)

Способ и устройство для профилирования винтовых валов
Изобретение относится к сельскохозяйственным машинам, а именно к профилированию винтовых поверхностей.
Устройство для профилирования винтовых
валов состоит из перфорированного полого вала (2), на одном конце которого, с
возможностью вращения, расположен щелевой диск (3), рукоятка (4) для фиксации
рабочей позиции и неподвижный фиксатор
(5) с двумя позициями. На другом конце
перфорированного полого вала (2) жестко
закреплена опора (6) и вместе с ней другой
щелевой диск (7). Между щелевыми дисками (3) и (7) расположены внутренние (8)
и внешние (13) пружины, между которыми
расположена заготовка (17) для профилирования. Внешние пружины (13) охвачены
обматывающими пружинами (18). Внутри
перфорированного полого вала (2) расположен нагревающий элемент (19).
П. формулы: 2
Фиг.: 7

Revendicări: 2
Figuri: 7

(54)
(57)

*
* *
Process and device for profiling helical
shafts
The invention relates to agricultural machinery,
namely to the profiling of helical surfaces.
The device for profiling helical shafts consists
of a perforated hollow shaft (2), at one end of
which, with the possibility of rotation, is placed
a slotted disc (3), a hand knob (4) for fixating
the operating position and a fixed retainer (5)
with two positions. At the other end of the perforated hollow shaft (2) is rigidly fixed a bearing (6) and together with it another slotted
disc (7). Between the slotted discs (3) and (7)
are located internal (8) and external (13)
springs, between which is placed the blank
(17) for profiling. The external springs (13) are
encompassed by wrapping springs (18). Inside the perforated hollow shaft (2) is placed a
heating element (19).
Claims: 2
Fig.: 7
*
*
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(21)
(51)

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

a 2011 0079 (13) A2
Int. Cl.: F27B 3/08 (2006.01)
F27B 3/18 (2006.01)
F27B 3/26 (2006.01)
F27D 17/00 (2006.01)
C21C 5/52 (2006.01)
2010.03.10
102009001646.5; 102009029617.4
2009.03.18; 2009.09.18
DE; DE
2011.09.13

INVENŢII
(86) PCT/IB2010/051022, 2010.03.10
(87) WO 2010/106466 A1, 2010.09.23
(71)(72) DAOU, RAFIC BOULOS, LB
(74) ANDRIEŞ Ludmila
(54) Instalaţie de producere a oţelului, procedeu
de producere neîntreruptă sau cel puţin ciclică a oţelului în această instalaţie şi procedeu de folosire a energiei electrice generate în procesul de producere a oţelului
(57) Invenţia se referă la producerea oţelului, în
special la instalaţii de producere a oţelului şi
la procedee de producere neîntreruptă sau
cel puţin ciclică a oţelului.
Procedeul include în cazul topirii neîntrerupte
a oţelului cel puţin primele trei etape şi în cazul topirii ciclice a oţelului toate cele cinci etape din următoarele: materialele de încărcare
se topesc neîntrerupt sau cel puţin ciclic într-un
cuptor cu arc electric (10); materialele de încărcare, care conţin bucăţi mărunţite de fier
vechi (71), mărunţite într-un sistem de mărunţire (40) a fierului vechi şi/sau a oţelului uzat
(70), fierului redus direct şi/sau fierului brichetat fierbinte, se încarcă neîntrerupt sau cel puţin ciclic în procesul de topire în cuptorul cu
arc electric (10) cu ajutorul unor mijloace de
transport (50, 51); o parte din oţelul lichid se
descarcă neîntrerupt sau ciclic din baia cu
oţel lichid a cuptorului cu arc electric (10); din
energia termică, ce se elimină în procesul de
topire din cuptorul cu arc electric (10), cu ajutorul dispozitivelor (30, 31, 32) de generare a
energiei, se generează energie electrică neîntrerupt sau cel puţin ciclic în procesul de topire; sistemul de mărunţire (40), instalat în cuptorul cu arc electric (10), se alimentează neîntrerupt sau cel puţin în timpul ciclului de topire
cu energie electrică, generată de gazele eliminate în procesul de topire.
Revendicări: 15
Figuri: 6

(54)

(57)

*
* *
Steel production facility, method of uninterrupted or at least cyclical steelmaking
in a facility and method of using the electric energy generated during a steelmaking
process
The invention relates to steel production, especially to steel production facilities and methods of uninterrupted or at least cyclical
steelmaking.
The method includes in case of uninterrupted
steelmaking at least the first three of the following steps and in case of cyclical steelmaking all five steps: charge materials are molten

MD - BOPI 2/2012
uninterruptedly or at least cyclically in an electric arc furnace (10); the charge materials like
in particular shredded scrap-iron pieces (71)
shredded in a shredding system (40) for
shredding discarded iron and/or steel junk
(70), direct reduced iron and/or hot briquette
iron are uninterruptedly or at least continuously during a melting process cycle fed into the
electric arc furnace (10) by means of conveyance (50, 51); a part of liquid steel is uninterruptedly or cyclically discharged from the
steel bath of the electric arc furnace (10); from
the thermic energy included in the hot process-exhaust of the electric arc furnace (10),
electric energy is, by means of power generation (30, 31, 32), generated uninterruptedly or
at least during a melting process cycle; a
shredding system (40) assigned to the electric
arc furnace (10) is powered uninterruptedly or
at least during a melting process cycle by the
electric energy generated from the process
exhaust.
Claims: 15
Fig.: 6
*
(54)

(57)

* *
Установка для производства стали,
способ непрерывного или, по крайней
мере, циклического производства стали
в данной установке и способ использования электроэнергии, генерированной
в процессе производства стали
Изобретение относится к производству
стали, в частности к установкам для производства стали и способам непрерывного
или, по крайней мере, циклического производства стали.
Способ включает в случае непрерывной
выплавки стали, по крайней мере, первые
три этапа и в случае циклической выплавки
стали все пять этапов из следующих: загрузочные материалы выплавляют непрерывно или, по крайней мере, циклически в
электродуговой печи (10); загрузочные материалы, содержащие измельченные части
железного лома (71), которые измельчают
в системе для измельчения (40) железного
лома и/или изношенной стали (70), железа
прямого восстановления и/или железа горячего брикетирования, загружают непрерывно или, по крайней мере, циклически в
процессе выплавки в электродуговую печь
(10) с помощью транспортных средств (50,
51); часть жидкой стали выгружают непрерывно или циклически из ванны с жидкой
сталью электродуговой печи (10); из теп-
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ловой энергии, выделяющейся в процессе
выплавки из электродуговой печи (10), с
помощью устройств (30, 31, 32) генерирования энергии генерируют электроэнергию
непрерывно или, по крайней мере, циклически в процессе выплавки; систему для
измельчения (40), установленную в электродуговой печи (10), снабжают непрерывно или, по крайней мере, во время цикла
выплавки электроэнергией, генерированной выделяемыми в процессе выплавки
газами.
П. формулы: 15
Фиг.: 6
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

rice persoană interesată are dreptul să 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
nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.

A

ny person concerned shall be entitled 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 the grant of the patent.
The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.

Л

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 г. об охране изобретений.
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INVENTIONS

(11)
(51)

4147 (13) B1
Int. Cl.: B65D 47/04 (2006.01)
B65D 47/06 (2006.01)
B65D 47/20 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 83/14 (2006.01)
F04F 10/00 (2006.01)
(21) a 2011 0050
(22) 2011.05.20
(71)(72)(73) CEMÎRTAN Mihail, MD
(54) Dispozitiv pentru astuparea buteliei şi
evacuarea din aceasta a lichidului aflat
sub presiune
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la un dispozitiv pentru astuparea buteliei şi evacuarea din aceasta a lichidului,
aflat sub presiune.
Dispozitivul constă dintr-un element de astupare şi un element de evacuare a lichidului
sub presiune. Elementul de astupare este
executat cu posibilitatea fixării pe gâtul (1)
buteliei şi include un corp (2) cu filet interior.
În corp (2) este executată o gaură străpunsă
axială, în care sunt amplasate o supapă de
reţinere (3) de formă sferică, un element de
susţinere (6) a ei şi un manşon de etanşare
(7) în formă de pâlnie, care prin intermediul
filetului este fixat cu baza superioară de partea inferioară a elementului de astupare, iar
cu baza inferioară la un tub de pompare (8),
amplasat în butelie. Elementul de susţinere
(6) a supapei de reţinere, executat din plastic
elastic alimentar în formă de petale, este
amplasat cu baza inferioară în canelura bazei superioare a manşonului de etanşare (7),
iar cu cea superioară aderă strâns la partea
inferioară a supapei. Pe partea superioară a
elementului de astupare este executat un filet cu mai multe începuturi pentru fixarea
elementului de evacuare a lichidului sau a
unei membrane de protecţie. Elementul de
evacuare a lichidului include un corp (4) cu
cioc pentru evacuarea lichidului şi un robinet
cu element de presiune (5) instalat coaxial cu
supapa de reţinere (3), elementul de susţinere (6) a ei, manşonul de etanşare (7) şi tubul
de pompare (8) al elementului de astupare.
Capătul inferior al elementului de evacuare a
lichidului este executat cu filet cu mai multe
începuturi cu posibilitatea fixării lui pe elementul de astupare.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*

20

*

(54)
(57)

Device for bottle sealing and drainage
therefrom of liquid under pressure
The invention relates to the food industry,
namely to a device for bottle sealing and
drainage therefrom of liquid under pressure.
The device consists of a closure element and
an element for drainage of liquid under pressure. The sealing element is made with the
possibility of fixation on the bottle neck (1)
and includes a body (2) with inner thread. In
the body (2) is made an axial through hole,
wherein are placed a return valve (3) of
spherical shape, an element that supports it
(6) and a sealing collar (7) in the form of a
funnel, which by means of the thread is attached with the upper base to the lower part
of the closure element and with the lower
base to a feed tube (8), located in the bottle.
The element (6), supporting the return valve,
made of food flexible plastic in the shape of
petals, is placed with the lower base in the
groove of the upper base of the sealing collar
(7), while with the upper one is closely adjoined to the lower part of the valve. In the
upper part of the closure element is made a
multi-way thread for fixation of the liquid
drainage element or a protective membrane.
The liquid drainage element includes a body
(4) with a spout for draining the liquid and
a tap with pressure element (5) installed
coaxially with the return valve (3), the supporting element (6) thereof, the sealing collar
(7) and the feed tube (8) of the closure element. The lower end of the liquid drainage
element is made with a multi-way thread with
the possibility of its fixation on the closure
element.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)

(57)

*
* *
Устройство для закупоривания бутылки и слива из неё жидкости, находящейся под давлением
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к устройству для
закупоривания бутылки и слива из нее
жидкости, находящейся под давлением.
Устройство состоит из укупоривающего
элемента и элемента слива жидкости под
давлением. Укупоривающий элемент выполнен с возможностью закрепления на
горлышке (1) бутылки и включает корпус
(2) с внутренней резьбой. В корпусе (2)
выполнено осевое сквозное отверстие,
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в котором размещены возвратный клапан
(3) сферической формы, элемент, поддерживающий его (6), и уплотнительная манжета (7) в форме воронки, которая верхним основанием посредством резьбы прикреплена к нижней части укупоривающего
элемента, а нижним − к подающей трубке
(8), расположенной в бутылке. Элемент
(6), поддерживающий возвратный клапан,
выполненный из пищевого гибкого пластика в форме лепестков, нижним основанием размещен в пазе верхнего основания уплотнительной манжеты (7), а верхним вплотную примыкает к нижней части
клапана. В верхней части укупоривающего
элемента выполнена многоходовая резьба для закрепления элемента слива жидкости или защитной мембраны. Элемент
слива жидкости включает корпус (4) с носиком для слива жидкости и кран с нажимным элементом (5), установленным соосно с возвратным клапаном (3), поддерживающим его элементом (6), уплотнительной манжетой (7) и подающей трубкой (8)
укупоривающего элемента. Нижний торец
элемента слива жидкости выполнен с многоходовой резьбой с возможностью закрепления его на укупоривающем элементе.

MD - BOPI 2/2012
(21) a 2010 0107
(22) 2010.09.27
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor,
MD; JALBĂ Vitalii, MD; BESSE Pascale, FR;
MAILHOT Gilles, FR; DELORT Ane-Marie, FR
(54) Procedeu de obţinere a goetitului stabilizat
(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere
a goetitului stabilizat, care poate fi utilizat în
procesele de tratare fotocatalitică şi microbiologică a apelor reziduale, ce conţin compuşi organici greu degradabili.
Procedeul, conform invenţiei, include dizolvarea galvanochimică a fierului dintr-un amestec de fier şi cocs în soluţie apoasă, conţinând agar-agar sau gelatină şi clorură de
sodiu, la agitare continuă în flux, în prezenţa
aerului.
Procedeul se efectuează la un pH 6…10,
într-un galvanocoagulator cu tambur rotativ
la o viteză de 10…15 rot./min şi un raport
masic fier : cocs de 1 : (2…3), timpul de contact fiind de 5…8 min, după care se efectuează concentrarea ulterioară a sedimentului
prin introducerea unui floculant şi sedimentare sau centrifugare, sau prin ultrafiltrare.
În calitate de floculant se utilizează poliacrilamidă, în cantitate de 5…10 mg/l.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

Revendicări: 2

(54)
(57)

(11)
(51)

4148 (13) B1
Int. Cl.: C01G 49/02 (2006.01)
B01J 13/00 (2006.01)
C08L 5/12 (2006.01)
C08L 89/04 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)

*
* *
Process for producing stabilized goethite
The present invention relates to a process for
producing stabilized goethite, which can be
used in the processes of photocatalytic and
microbiological treatment of wastewaters containing hardly degradable organic matters.
The process, according to the invention, includes the galvanochemical dissolution of
iron from a mixture of iron and coke in an
aqueous solution, containing agar-agar or gelatin and sodium chloride, under continuous
flow agitation, in the presence of air.
The process is carried out at a pH 6…10, in
a drum galvanocoagulator rotating at a rate
of 10…15 rev./min and a mass ratio iron:coke
of 1: (2…3), the contact time being of 5…8 min,
followed by subsequent concentration of sediment by introducing a flocculant and sedimentation or centrifugation, or ultrafiltration.
As flocculant is used polyacrylamide, in a
quantity of 5…10 mg/l.
Claims: 2
*
*

*
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(54)
(57)

Способ получения стабилизированного
гетита
Изобретение относится к способу получения стабилизированного гетита, который
может быть использован в процессах фотокаталитической и микробиологической
обработки сточных вод, которые содержат
труднодеградируемые органические вещества.
Способ, согласно изобретению, включает
гальванохимическое растворение железа
из смеси железа и кокса в водном растворе, содержащем агар-агар или желатин и
хлорид натрия, при непрерывном перемешивании в протоке, в присутствии воздуха.
Способ проводят при рН 6…10 во вращающемся со скоростью 10…15 об./мин
барабанном гальванокоагуляторе и массовом соотношении железо:кокс равном
1 : (2…3), время контактирования при этом
5…8 мин, после чего осуществляют последующее концентрирование осадка путем введения флокулянта и отстаивания
или центрифугирования, либо ультрафильтрацией. В качестве флокулянта используют полиакриламид, в количестве
5…10 мг/л.

INVENTIONS
(57)

П. формулы: 2

(11)
(51)

4149 (13) B1
Int. Cl.: C03B 37/026 (2006.01)
C07K 1/14 (2006.01)
C07K 17/14 (2006.01)
C12N 11/04 (2006.01)
C12N 11/14 (2006.01)
C12N 15/10 (2006.01)
H01B 3/02 (2006.01)
H01B 3/08 (2006.01)
(21) a 2008 0029
(22) 2006.07.21
(31) EP 05106861.7
(32) 2005.07.26
(33) EP
(85) 2008.01.31
(86) PCT/EP2006/064483, 2006.07.21
(87) WO 2007/012605, 2007.02.01
(71)(73) DRO BIOSYSTEMS, S.L., ES
(72) MARCOS Simón, ES; CASTELRUÍZ Ainara,
ES; LIONAZ Iraida, ES; POMPOSO José
Adolfo, ES; ZHUKOVA Valentina, ES
(74) MARGINE Ion
(54) Dispozitiv cu un strat-suport static şi procedee de purificare, separare, modificare,
imobilizare a entităţilor-ţintă chimice sau
biologice şi de cultivare a celulelor
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Invenţia se referă la un dispozitiv cu un stratsuport static pentru purificarea, separarea,
modificarea, imobilizarea entităţilor-ţintă chimice sau biologice şi de cultivare a celulelor
prezente într-un fluid, precum şi la procedee
de utilizare a acestuia.
Conform invenţiei, dispozitivul include un reactor, în care este amplasat un strat-suport
static format dintr-o pluralitate de suporturi
constituite din microfire, grupate uniform în
fascicule şi fixate la capete. Microfirele au o
structură multistrat formată dintr-un miez central şi unul sau mai multe straturi de acoperire, totodată suprafaţa microfirelor este modificată pentru ataşarea entităţilor-ţintă chimice
sau biologice.
Procedeul de purificare, separare, modificare
şi/sau imobilizare a entităţilor-ţintă chimice
sau biologice, prezente într-un fluid, include
încărcarea fluidului în reactorul dispozitivului,
ataşarea entităţilor-ţintă chimice sau biologice de suporturile constituite din microfire;
efectuarea opţională a modificărilor chimice
sau biologice a entităţilor-ţintă, descărcarea
din reactor a fluidului şi a entităţilor-ţintă imobilizate sau modificate.
Procedeul de cultivare a celulelor cuprinde
încărcarea în reactor a unui mediu de cultură,
injectarea în reactor a unei suspensii de cel
puţin o linie de celule care poate fi imobilizată
pe suporturile constituite din microfire şi, opţional, debitarea ulterioară continuă în reactor
a mediului de cultură.
Revendicări: 19

(54)

(57)

*
* *
Device with static support bed and methods for purification, separation, modification, immobilization of chemical or biological target entities and cultivation of
cells
The invention discloses a device with static
support bed for purification, separation, modification, immobilization of target chemical
entities or target biological entities and cultivation of cells present in a fluid, as well as a
method using thereof.
According to the invention, the device comprises a reactor, wherein is placed a static
support bed formed of a plurality of microwire
supports, uniformly grouped in bundles and
secured by their ends. These microwire supports have a multilayer structure segregated
into a central core and one or more coating
layers, at the same time the surface of the

INVENŢII
microwire supports is modified for the attachment of target chemical entities or target
biological entities.
The method for purification, separation, modification and/or immobilization of target chemical entities or target biological entities
present in a fluid includes loading a fluid into
the reactor of the device, attaching the target
chemical entities or target biological entities
to the microwire supports; optionally, carrying
out a chemical or biological modification on
the target entity, discharging the fluid and the
modified or immobilized target entities from
the reactor.
The method for cultivation of cells comprises
loading a culture media and a suspension of
at least one cell line that can be immobilized
on the microwire supports, and optionally
continuously loading a culture media into the
reactor.
Claims: 19

(54)

(57)

*
* *
Устройство со статичным слоем-опорой и способы очистки, разделения,
изменения, иммобилизации химических
или биологических объектов-мишеней
и культивирования клеток
Изобретение относится к устройству, содержащему статичный слой-опору для
очистки, разделения, изменения, иммобилизации химических или биологических
объектов-мишеней и культивирования клеток, присутствующих в жидкости, а также к
способам его применения.
Согласно изобретению, устройство включает реактор, внутри которого установлен
статичный слой-опора, образованный из
множества опор, состоящих из микропроводов, однородно сгруппированных в пучки и закрепленных на концах. Микропроводы имеют многослойную структуру, состоящую из центрального стержня и одного или более покрывающего слоя, при
этом поверхность микропроводов модифицирована для прикрепления химических или биологических объектов-мишеней.
Способ очистки, разделения, изменения
и/или иммобилизации химических или биологических объектов-мишеней, находящихся в текучей среде, включает подачу
текучей среды в реактор устройства, связывание химических или биологических
объектов-мишеней с опорами, состоящими из микропроводов; факультативно,
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осуществление химических или биологических изменений объектов-мишеней; разгрузку текучей среды и иммобилизованных
или модифицированных объектов-мишеней из реактора.
Способ культивирования клеток включает
подачу в реактор среды для культивирования, ввод в реактор суспензии, по
меньшей мере, одной клеточной линии,
которая может быть иммобилизована на
опорах, состоящих из микропроводов, и
факультативно, последующую непрерывную подачу среды для культивирования в
реактор.
П. формулы: 19

(11)
(51)

4150 (13) B1
Int. Cl.: C07B 43/02 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
C07F 15/04 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C07D 233/54 (2006.01)
C07D 233/91 (2006.01)
C07C 31/04 (2006.01)
(21) a 2011 0087
(22) 2011.10.11
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) INDRICEAN Constantin, MD; VODĂ Irina,
MD; DRUŢĂ Vadim, MD; TURTĂ Constantin,
MD
(54) Procedeu de obţinere a compuşilor coordinativi ai Co(II), Ni(II) şi Zn(II) cu 2-nitro4,5-difenilimidazol pornind de la 4,5-difenilimidazol şi nitraţii metalelor respective
(57) Invenţia se referă la chimia compuşilor coordinativi cu liganzi organici din clasa nitroimidazolilor, care pot fi utilizaţi în calitate de
compuşi biologic activi, catalizatori etc.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se propune un procedeu de obţinere a compuşilor
coordinativi ai unor biometale, aşa ca Co(II),
Ni(II) şi Zn(II) cu 2-nitro-4,5-difenilimidazol la
interacţiunea 4,5-difenilimidazolului cu nitraţii
de Co(II), Ni(II) şi Zn(II), în metanol pur sau
cu un conţinut mic de apă. În condiţii
solvotermale (170°C, 3 ore) nucleul heterociclic al 4,5-difenilimidazolului este nitrat în poziţia C2, iar ionii metalelor iniţiale se leagă cu
produsul nitrării prin chelatare, cu implicarea
grupei nitro şi a unui atom de azot din nucleul
heterociclic. Totodată solventul (metanolul)
completează sfera de coordinare a ionului
central.
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Rezultatul invenţiei constă în aceea că în
condiţiile solvotermale se produce concomitent nitrarea nucleului heterociclic şi coordinarea produsului reacţiei, totodată nitraţii metalelor servesc ca agenţi de nitrare neacizi şi
ca sursă de ioni centrali pentru chelatarea cu
nitroimidazolul rezultant.

(54)

(57)

Revendicări: 1
Figuri: 1
*
(54)

(57)

* *
Process for producing coordinative compounds of Co(II), Ni(II) and Zn(II) with 2nitro-4,5-diphenylimidazole starting from
4,5-diphenylimidazole and nitrates of said
metals
The invention relates to the chemistry of
coordinative compounds with organic ligands
from the class of nitroimidazoles, which can
be used as biologically active compounds,
catalysts, etc.
The invention consists in that it is proposed a
process for producing coordinative compounds of some biometals, such as Co(II),
Ni(II) and Zn(II) with 2-nitro-4,5-diphenylimidazole upon interaction of 4,5-diphenylimidazole with nitrates of Co(II), Ni(II) and
Zn(II) in pure methanol or containing a small
amount of water. In solvothermal conditions
(170°C, 3 hours) the heterocyclic nucleus of
4,5-diphenylimidazole is nitrated in position
C2, and the ions of initial metals are associated with the nitration product through chelation, with the involvement of the nitro group
and one nitrogen atom of the heterocycle
nucleus. At the same time the solvent (methanol) complements the coordination sphere
of the central ion.
The result of the invention consists in that in
solvothermal conditions it is concomitantly
produced the nitration of heterocyclic nucleus
and the coordination of the reaction product,
at the same time the metal nitrates serve as
acid-free nitrating agents and a source of
central ions for chelation with the final nitroimidazole.
Claims: 1
Fig.: 1
*
*
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*

Способ получения координационных
соединений Co(II), Ni(II) и Zn(II) с 2нитро-4,5-дифенилимидазолом исходя
из 4,5-дифенилимидазола и нитратов
соответствующих металлов
Изобретение относится к химии координационных соединений с органическими
лигандами из класса нитроимидазолов,
которые могут быть применены в качестве
биологически активных соединений, катализаторов и др.
Сущность изобретения состоит в том, что
предлагается способ получения координационных соединений некоторых биометаллов, таких как Co(II), Ni(II) и Zn(II) с 2нитро-4,5-дифенилимидазолом при взаимодействии 4,5-дифенилимидазола с нитратами Co(II), Ni(II) и Zn(II) в чистом метаноле или содержащем небольшое количество воды. В сольвотермальных условиях
(170°С, 3 часа) гетероциклическое ядро
4,5-дифенилимидазола нитруется в положении С2, а ионы исходных металлов связываются с продуктом нитрования через
хелатирование, с привлечением нитрогруппы и одного атома азота ядра гетероцикла. При этом растворитель (метанол)
дополняет координационную сферу центрального иона.
Результат изобретения состоит в том, что
при сольвотермальных условиях одновременно протекает нитрование гетероциклического ядра и координирование
продукта реакции, причем нитраты металлов служат в качестве бескислотных нитрующих агентов и источника центральных
ионов для хелатирования с конечным
нитроимидазолом.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(51)

4151 (13) B1
Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
G06K 7/00 (2006.01)
G06K 9/46 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
G06K 9/80 (2006.01)
B41M 5/40 (2006.01)
B41M 5/42 (2006.01)
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(21) a 2010 0008
(22) 2010.01.19
(71)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD
(72) ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae,
MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD
(54) Procedeu de aplicare a marcajului individual de identificare şi marcaj individual
de identificare
(57) Invenţia se referă la domeniul identificării
obiectelor materiale, şi anume la un procedeu de aplicare a marcajului individual de
identificare şi la marcajul individual de identificare.
Procedeul de aplicare a marcajului individual
de identificare constă în aplicarea unei imagini individuale dintr-un amestec de prafuri
ceramice (5) de culori contrastante, a unei
grile informaţionale de coordonate (2) cu
puncte de reper (3) şi a unui cod numeric (4),
acoperirea suprafeţei marcajului individual de
identificare (1) cu un material transparent din
glazură cu conţinut preponderent de cuarţ,
precum şi scanarea şi înregistrarea în memoria calculatorului a marcajului (1) obţinut
cu defectele tehnologice (7) ale materialului
transparent, de exemplu, fisuri filiforme. În
calitate de material al imaginii individuale se
selectează un material cu un coeficient de dilatare termică egal cu coeficientul de dilatare
termică a materialului transparent.

thermal expansion coefficient equal to the
thermal expansion coefficient of the transparent material.
Claims: 4
Fig.: 3

(54)

(57)

Revendicări: 4
Figuri: 3
*
(54)

(57)

* *
Method for the application of the individual identification tag and individual identification tag
The invention refers to the field of identification of material objects, namely to a method
for the application of the individual identification tag and an individual identification tag.
The method for the application of the individual identification tag consists in the application of an individual pattern of a mixture of
ceramic powders (5) of contrast colours, an
information coordinate grid (2) with bench
marks (3) and a digital code (4), coating of
the individual identification tag’s (1) surface
with a transparent material of glaze with primary quartz content, as well as scanning and
recording in the computer storage of the obtained tag (1) with the manufacturing flaws
(7) of the transparent material, for example,
filamentous fissures. As material of the individual pattern is selected a material with the

*
* *
Способ нанесения индивидуальной
идентификационной метки и индивидуальная идентификационная метка
Изобретение относится к области идентификации материальных объектов, а
именно к способу нанесения индивидуальной идентификационной метки и к индивидуальной идентификационной метке.
Способ нанесения индивидуальной идентификационной метки состоит в нанесении индивидуальной картинки из смеси
керамических порошков (5) контрастных
цветов, информационной координатной
сетки (2) с реперными точками (3) и цифрового кода (4), покрытии поверхности
индивидуальной идентификационной метки (1) прозрачным материалом из глазури
с преимущественным содержанием кварца, а также сканировании и регистрации в
память компьютера полученной метки (1)
с технологическими дефектами (7) прозрачного материала, например, нитевидные трещины. В качестве материала индивидуальной картинки выбирают материал с коэффициентом термического расширения равным коэффициенту термического расширения прозрачного материала.
П. формулы: 4
Фиг.: 3

(11)
(51)

4152 (13) B1
Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)
G06K 9/46 (2006.01)
G06K 9/58 (2006.01)
G06K 9/62 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
G06K 9/80 (2006.01)
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(21) a 2010 0010
(22) 2010.01.19
(71)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD
(72) ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae,
MD; ADAMCIUC Arcadi, MD; ŞCHILIOV
Dumitru, MD
(54) Procedeu de marcare şi înregistrare a
marcajului de identificare
(57) Invenţia se referă la tehnologii informaţionale,
în special la procedee de marcare şi înregistrare a marcajelor de identificare.
Procedeul de marcare şi înregistrare a marcajului de identificare include iluminarea sub
un unghi ascuţit a marcajului de identificare,
pe care este aplicată o grilă informaţională
de coordonate cu particule proeminente dispersate aleatoriu pe ea şi cod numeric, fotografierea digitală a marcajului cu fixarea concomitentă a extremităţilor umbrelor formate
de particule, precum şi introducerea în baza
de date a informaţiei despre unghiul de iluminare a particulelor şi informaţiei în formă
de segmente, care unesc centrele particulelor şi extremităţile umbrelor de la ele.
Revendicări: 1
Figuri: 4

(54)
(57)
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*
* *
Method for marking and recording the
identification tag
The invention relates to information technologies, in particular to methods for marking
and recording the identification tags.
The method for marking and recording the
identification tag includes illumination at an
acute angle of the identification tag, on which
is applied a coordinate-information grid with

INVENTIONS
randomly scattered thereon convex particles
and digital code, digital photography of the
tag with simultaneous fixation of shadow vertices formed by the particles, as well as introduction into the database of the information about the particle illumination angle and
the information in the form of segments, joining the particle centers and the shadow vertices from them.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Способ маркировки и регистрации
идентификационной метки
Изобретение относится к информационным технологиям, в частности к способам
маркировки и регистрации идентификационных меток.
Способ маркировки и регистрации идентификационной метки включает освещение под острым углом идентификационной метки, на которой нанесена координатно-информационная сетка со случайно
разбросанными на ней выпуклыми частицами и цифровой код, цифровое фотографирование метки с одновременным
фиксированием вершин теней, образованных от частиц, а также введение в базу данных информации об угле освещения частиц и информации в виде отрезков, соединяющих центры частиц и вершины теней от них.
П. формулы: 1
Фиг.: 4
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты на
изобретения

O

rice persoană interesată are dreptul să 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
nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.
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.

A

ny person concerned shall be entitled 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 the grant of the
patent. The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for
invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Л

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 г. об охране
изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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475 (13) Y
Int. Cl.: A01K 59/00 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
C07C 53/16 (2006.01)
(21) s 2011 0180
(22) 2011.06.01
(67)* a 2011 0057, 2011.11.24
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL
DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
(72) TODERAŞ Ion, MD; RUDIC Valeriu, MD;
CEBOTARI Valentina, MD; BOGDAN Valeriu,
MD; GULEA Aurelian, MD; BULIMAGA
Valentina, MD; BUZU Ion, MD; CHIRIAC
Tatiana, MD; ARCAN Elena, MD
(54) Procedeu de hrănire a familiilor de albine
Apis mellifera
(57) Invenţia se referă la apicultură, în particular
la un procedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera.
Procedeul, conform invenţiei, include hrănirea albinelor primăvara cu un amestec de
soluţie de 1% mas. de extract din biomasa
tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis
CNM-CB-02 şi sirop de zahăr de 50% luate
în raport de 1:500, respectiv, totodată se
utilizează biomasa tulpinii cianobacteriei
Spirulina platensis CNM-CB-02 obţinută la
cultivare în prezenţa Zn(CH2ClCOO)2·4H2O,
administrat în componenţa mediului nutritiv
în cantitate de 30…35 mg/L în una din primele trei zile de cultivare, iar hrănirea albinelor cu amestec se efectuează în cantitate de
100…130 ml de amestec la o ramă cu albine, la fiecare 2 zile, timp de două săptămâni.
Rezultatul constă în sporirea productivităţii
de miere a familiilor de albine Apis mellifera.

INVENTIONS

(11)
(51)

same time is used the biomass of cyanobacterium strain Spirulina platensis CNM-CB-02,
obtained upon cultivation in the presence of
Zn(CH2ClCOO)2·4H2O, introduced into the
composition of the nutrient medium in an
amount of 30…35 mg/L in one of the first
three days of cultivation, and feeding of bees
with the mixture is carried out in an amount
of 100…130 ml of mixture per one frame with
bees, every two days, during two weeks.
The result is to increase the honey productivity of the bee families Apis mellifera.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ кормления пчелиных семей
Apis mellifera
Изобретение относится к пчеловодству, в
частности к способу кормления пчелиных
семей Apis mellifera.
Способ, согласно изобретению, включает
кормление пчел весной смесью 1 мас.%
раствора экстракта из биомассы штамма
цианобактерии Spirulina platensis CNM-CB-02
c 50% сахарным сиропом, взятых в соотношении 1:500, соответственно, при этом
используют биомассу штамма цианобактерии Spirulina platensis CNM-CB-02, полученную при культивировании в присутствии Zn(CH2ClCOO)2·4H2O, введенного в
состав питательной среды в количестве
30…35 мг/л в один из первых трех дней
культивирования, а кормление пчел смесью осуществляют в количестве 100…130 мл
смеси на одну рамку с пчелами в каждые
два дня, в течение двух недель.
Результат состоит в повышении продуктивности меда пчелиных семей Apis mellifera.
П. формулы: 1

Revendicări: 1

(54)
(57)
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* *
Process for feeding bee families Apis mellifera
The invention relates to apiculture, in particular to a process for feeding bee families Apis
mellifera.
The process, according to the invention, includes feeding of bees in spring with a mixture of 1 mass % solution of extract from the
biomass of cyanobacterium strain Spirulina
platensis CNM-CB-02 and 50% sugar syrup,
taken in a ratio of 1:500, respectively, at the

(11)
(51)

476 (13) Y
Int. Cl.: A01K 59/00 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
C01G 37/00 (2006.01)
C01D 5/00 (2006.01)
(21) s 2011 0190
(22) 2011.06.01
(67)* a 2011 0056, 2011.12.08
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL
DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
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(72)

(54)
(57)
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TODERAŞ Ion, MD; RUDIC Valeriu, MD;
CEBOTARI Valentina, MD; BOGDAN Valeriu,
MD; GULEA Aurelian, MD; BULIMAGA
Valentina, MD; BUZU Ion, MD; CHIRIAC
Tatiana, MD; RAILEAN Nadejda, MD
Procedeu de hrănire a familiilor de albine
Apis mellifera
Invenţia se referă la apicultură, în particular
la un procedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera.
Procedeul, conform invenţiei, include hrănirea albinelor primăvara cu un amestec de
soluţie de 1% mas. de extract din biomasa
tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis CNMCB-02 şi sirop de zahăr de 50% luate în raport
de 1:500, respectiv, totodată se utilizează
biomasa tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 obţinută la cultivare în
prezenţa KCr(SO4)2·12H2O, administrat în
componenţa mediului nutritiv în cantitate de
30…35 mg/L în una din primele trei zile de
cultivare, iar hrănirea albinelor cu amestec se
efectuează în cantitate de 100…130 ml de
amestec la o ramă cu albine, la fiecare 2 zile,
timp de două săptămâni.
Rezultatul constă în accelerarea dezvoltării
familiilor de albine Apis mellifera.

(54)

Revendicări: 1

(11)
(51)

*
(54)
(57)

* *
Process for feeding bee families Apis mellifera
The invention relates to apiculture, in particular to a process for feeding bee families Apis
mellifera.
The process, according to the invention, includes feeding of bees in spring with a mixture of 1 mass % solution of extract from the
biomass of cyanobacterium strain Spirulina
platensis CNM-CB-02 and 50% sugar syrup,
taken in a ratio of 1:500, respectively, at the
same time is used the biomass of cyanobacterium strain Spirulina platensis CNM-CB-02,
obtained upon cultivation in the presence of
KCr(SO4)2·12H2O, introduced into the composition of the nutrient medium in an amount
of 30…35 mg/L in one of the first three days
of cultivation, and feeding of bees with the
mixture is carried out in an amount of
100…130 ml of mixture per one frame with
bees, every two days, during two weeks.
The result is to accelerate the development
of bee families Apis mellifera.
Claims: 1
*
*

*

(57)

Способ кормления пчелиных семей
Apis mellifera
Изобретение относится к пчеловодству, в
частности к способу кормления пчелиных
семей Apis mellifera.
Способ, согласно изобретению, включает
кормление пчел весной смесью 1 мас.%
раствора экстракта из биомассы штамма
цианобактерии Spirulina platensis CNM-CB-02
c 50% сахарным сиропом, взятых в соотношении 1:500, соответственно, при этом
используют биомассу штамма цианобактерии Spirulina platensis CNM-CB-02, полученную при культивировании в присутствии KCr(SO4)2·12H2O, введенного в состав
питательной среды в количестве 30…35
мг/л в один из первых трех дней культивирования, а кормление пчел смесью осуществляют в количестве 100…130 мл
смеси на одну рамку с пчелами каждые
два дня, в течение двух недель.
Результат состоит в ускорении развития
пчелиных семей Apis mellifera.
П. формулы: 1

477 (13) Y
Int. Cl.: A01K 59/00 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
C01G 49/00 (2006.01)
C01B 19/00 (2006.01)
(21) s 2011 0191
(22) 2011.06.01
(67)* a 2011 0055, 2011.12.08
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL
DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
(72) TODERAŞ Ion, MD; RUDIC Valeriu, MD;
CEBOTARI Valentina, MD; BOGDAN Valeriu,
MD; GULEA Aurelian, MD; BULIMAGA
Valentina, MD; BUZU Ion, MD; CHIRIAC
Tatiana, MD; SILITRARI Andrei, MD
(54) Procedeu de hrănire a familiilor de albine
Apis mellifera
(57) Invenţia se referă la apicultură, în particular
la un procedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera.
Procedeul, conform invenţiei, include hrănirea albinelor primăvara cu un amestec de
soluţie de 1% mas. de extract din biomasa
tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis
CNM-CB-02 şi sirop de zahăr de 50% luate
în raport de 1:500, respectiv, totodată se
utilizează biomasa tulpinii cianobacteriei Spi-
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rulina platensis CNM-CB-02 obţinută la cultivare în prezenţa FeSeO3·6H2O, administrat în
componenţa mediului nutritiv în cantitate de
30…35 mg/L în una din primele trei zile de
cultivare, iar hrănirea albinelor cu amestec se
efectuează în cantitate de 100…130 ml de
amestec la o ramă cu albine, la fiecare 2 zile,
timp de două săptămâni.
Rezultatul constă în sporirea rezistenţei la
boli a familiilor de albine Apis mellifera.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for feeding bee families Apis mellifera
The invention relates to apiculture, in particular to a process for feeding bee families Apis
mellifera.
The process, according to the invention, includes feeding of bees in spring with a mixture of 1 mass % solution of extract from the
biomass of cyanobacterium strain Spirulina
platensis CNM-CB-02 and 50% sugar syrup,
taken in a ratio of 1:500, respectively, at the
same time is used the biomass of cyanobacterium strain Spirulina platensis CNM-CB-02,
obtained upon cultivation in the presence of
FeSeO3·6H2O, introduced into the composition of the nutrient medium in an amount of
30…35 mg/L in one of the first three days of
cultivation, and feeding of bees with the mixture is carried out in an amount of 100…130
ml of mixture per one frame with bees, every
two days, during two weeks.
The result is to increase the resistance to
diseases of the bee families Apis mellifera.

INVENTIONS
сью осуществляют в количестве 100…130 мл
смеси на одну рамку с пчелами каждые
два дня, в течение двух недель.
Результат состоит в повышении устойчивости к болезням пчелиных семей Apis
mellifera.
П. формулы: 1

(11)
(51)

478 (13) Y
Int. Cl.: A21D 13/04 (2006.01)
A21D 13/08 (2006.01)
A23L 1/10 (2006.01)
(21) s 2011 0160
(22) 2011.10.20
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) SIMINIUC Rodica, MD; COŞCIUG Lidia, MD;
BULGARU Viorica, MD; POPESCU Lilea,
MD; DUPOUY Eleonora, MD
(54) Biscuiţi aglutenici (variante)
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la fabricarea produselor de patiserie,
în particular a biscuiţilor aglutenici.
Biscuiţii aglutenici, conform invenţiei, sunt
fabricaţi din făină de soriz, zahăr, ouă, margarină, bicarbonat de sodiu, vanilină, apă,
piure de dovleac, sau piure de morcov, precum şi cu adaos de stafide, sau caise uscate,
sau prune uscate, sau fulgi de ciocolată.
Rezultatul constă în obţinerea biscuiţilor
destinaţi persoanelor cu intoleranţă la gluten,
cu valoare energetică sporită, îmbogăţiţi cu
fibre alimentare, cu utilizarea materiei prime
locale ieftine şi accesibile.
Revendicări: 5

Claims: 1

(54)
(57)
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* *
Способ кормления пчелиных семей
Apis mellifera
Изобретение относится к пчеловодству, в
частности к способу кормления пчелиных
семей Apis mellifera.
Способ, согласно изобретению, включает
кормление пчел весной смесью 1 мас.%
раствора экстракта из биомассы штамма
цианобактерии Spirulina platensis CNM-CB02 c 50% сахарным сиропом, взятых в соотношении 1:500, соответственно, при
этом используют биомассу штамма цианобактерии Spirulina platensis CNM-CB-02,
полученную при культивировании в присутствии FeSeO3·6H2O, введенного в состав питательной среды в количестве
30…35 мг/л в один из первых трех дней
культивирования, а кормление пчел сме-

(54)
(57)

*
* *
Gluten-free biscuits (variants)
The invention relates to the food industry,
namely to the production of confectionery
products, particularly gluten-free biscuits.
Gluten-free biscuits, according to the invention, are made from sorize flour, sugar, eggs,
margarine, sodium bicarbonate, vanillin, water, mashed pumpkin, or mashed carrots,
with addition of raisins, or dried apricots, or
dried prunes, or chocolate flakes.
The result consists in making biscuits intended for people intolerant to gluten, with
increased energy value, enriched with food
fibers, using the local cheap and available
raw material.
Claims: 5
*
*

*

INVENŢII
(54)
(57)

MD - BOPI 2/2012

Безглютеновое печенье (варианты)
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к производству
кондитерских изделий, в частности безглютенового печенья.
Безглютеновое печенье, согласно изобретению, производится из муки сориза, сахара, яиц, маргарина, бикарбоната натрия, ванилина, воды, пюре из тыквы, или
пюре из моркови, с добавлением изюма,
или кураги, или чернослива, или шоколадных хлопьев.
Результат состоит в получении печенья
предназначенного для людей с непереносимостью глютена, с повышенной энергетической ценностью, обогащенного пищевыми волокнами, с использованием местного дешевого и доступного сырья.

According to the invention, the claimed method consists in that it is carried out an incision at the level of the scar, it is introduced
an expander under the intact adjacent skin
and it is filled with physiologic saline every
2…4 days, each time adding to the expander
20…50 ml of saline up to the sensation of
pain, after receiving the sufficient extension
of the skin for plasty, it is excised the scar, is
removed the expander and is carried out the
plasty, at the same time the skin, under
which is introduced the expander, starting
from the second day, every day, is irradiated
10 min with polychrome light with the wavelength of 480…3400 nm, the density of
2.4 J/cm 2 and the power of 40 mW, up to
30 days.
Claims: 1

П. формулы: 5

(11)
(51)

479 (13) Y
Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)
A61N 5/073 (2006.01)
(21) s 2011 0115
(22) 2011.06.20
(71)(72)(73) CIRIMPEI Octavian, MD; MARIN Ion,
MD
(54) Metodă de plastie a defectelor mari ale
pielii
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgia plastică şi poate fi utilizată pentru
plastia defectelor mari ale pielii.
Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că se efectuează o incizie la nivelul cicatricei, se introduce un espander sub
pielea adiacentă intactă şi se umple cu ser
fiziologic la fiecare 2…4 zile, adăugând de fiecare dată în espander câte 20…50 ml de
ser până la senzaţia de durere, după obţinerea extinderii suficiente a pielii pentru plastie,
se excizează cicatricea, se înlătură espanderul şi se efectuează plastia, totodată pielea
sub care este introdus espanderul, începând
cu a doua zi, zilnic, se iradiază câte 10 min
cu lumină policromă cu lungimea de undă de
480…3400 nm, densitatea de 2,4 J/cm2 şi
puterea de 40 mW, până la 30 de zile.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for plasty of large skin defects
The invention relates to medicine, particularly
to plastic surgery and may be used for plasty
of large skin defects.

(54)
(57)

*
* *
пластики больших

Метод
дефектов
кожи
Изобретение относится к медицине, в частности к пластической хирургии и может
быть использовано для пластики больших
дефектов кожи.
Согласно изобретению, заявленный метод состоит в том, что осуществляют разрез на уровне рубца, вводят экспандер
под неповрежденную, прилегающую к нему кожу и наполняют его физиологическим раствором, через каждые 2…4 дня,
каждый раз добавляя в экспандер по
20…50 мл раствора до ощущения боли,
после получения достаточной экстензии
кожи для пластики, вырезают рубец, удаляют экспандер и осуществляют пластику,
при этом, кожу под которую введен экспандер, начиная со второго дня, ежедневно, по 10 мин облучают полихромным
светом с длиной волны 480…3400 нм,
плотностью 2,4 Дж/см2 и силой 40 мВ, до
30-и дней.
П. формулы: 1

(11)
(51)

480 (13) Y
Int. Cl.: A61K 31/606 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61K 31/41 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
(21) s 2011 0128
(22) 2011.07.07
(71)(72)(73) ANDON Elvira, MD; ANDON Liviu, MD
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(54)
(57)

Metodă de tratament al colitei ulceroase
nespecifice acute
Invenţia se referă la medicină, în special la
proctologie şi poate fi utilizată în tratamentul
colitei ulceroase nespecifice acute.
Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că se administrează acid 5-aminosalicilic în capsule câte 1200…4000 mg
pe zi, per os, timp de o lună, soluţie de
2-(2-metil-5-nitro1H-imidazol-1-il)etanol câte
500 mg, intravenos, de 2 ori pe zi, soluţie de
acid 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin1-il)-quinoline-3-carboxilic câte 1,0 ml, intravenos, de 2 ori pe zi şi soluţie de 5-(aminosulfonil)N-[(1-etilpirolidin-2-il)metil]-2-metoxibenzamidă câte 2,0 ml seara, timp de 7 zile,
se efectuează terapia de dezintoxicare,
transfuzii de masă eritrocitară, plasmă, albumină, totodată se administrează acid 5-aminosalicilic în formă de microclistire peste o zi,
timp de o lună. În cazul afectării regiunii
rectosigmoidale, acidul 5-aminosalicilic se
administrează sub formă de gel, câte 500 mg,
o dată pe zi, iar în cazul afectării colonului,
acidul 5-aminosalicilic se administrează sub
formă de spumă câte 2 g, de 2 ori pe zi.

INVENTIONS
and in case of affection of the colon, the
5-aminosalicylic acid is administered in the
form of foam 2 g, 2 times a day.
Claims: 3
*
(54)
(57)

Revendicări: 3

(54)
(57)
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*
* *
Method for treating acute ulcerative nonspecific colitis
The invention relates to medicine, particularly
to proctology and can be used for the treatment of acute ulcerative nonspecific colitis.
According to the invention, the claimed method consists in that it is administered 5-aminosalicylic acid in capsules of 1200…4000 mg
per day, per os, during one month, solution of
2-(2-methyl-5-nitro1H-imidazole-1-yl)ethanol
500 mg, intravenously, 2 times a day, solution
of 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazine1-yl)-quinoline-3-carboxylic acid 1.0 ml, intravenously, 2 times a day and solution of 5-(aminosulphonyl)N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]2-methoxybenzamide 2.0 ml in the evening,
during 7 days, it is carried out the detoxification therapy, transfusion of packed red blood
cells, plasma, albumin, at the same time is
administered 5-aminosalicylic acid in the
form of microclysters, in a day, during one
month. In case of affection of rectosigmoid
region, the 5-aminosalicylic acid is administered in the form of gel, 500 mg, once a day,

* *
Метод лечения острого язвенного неспецифического колита
Изобретение относится к медицине, в частности к проктологии и может быть использовано для лечения острого язвенного неспецифического колита.
Согласно изобретению, заявленный метод состоит в том, что применяют 5-аминосалициловую кислоту в капсулах по
1200…4000 мг в день, per os, в течение
месяца, р-р 2-(2-метил-5-нитро1H-имидазол-1-ил)этанол по 500 мг, внутривенно, 2
раза в день и р-р 1-циклопропил-6-флуоро-4-оксо-7-(пиперазин-1-ил)-куинолин-3карбоксиловую кислоту по 1,0 мл, внутривенно, 2 раза в день и р-р 5-(аминосулфонил)N-[(1-этилпиролидин-2-ил)метил]-2метоксибензамид по 2,0 мл вечером, в течение 7 дней, осуществляют дезинтоксикационную терапию, переливание эритроцитарной массы, плазмы, альбумина, при
этом вводят 5-аминосалициловую кислоту
в виде микроклизмы, через день, в течение месяца. В случае поражения ректосигмоидальной области, 5-аминосалициловую кислоту вводят в виде геля по 500 мг,
один раз в день, а в случае поражения
толстой кишки, 5-аминосалициловую кислоту вводят в виде пены по 2 г, 2 раза в
день.
П. формулы: 3

(11)
(51)

481 (13) Y
Int. Cl.: A61K 33/18 (2006.01)
A61K 31/192 (2006.01)
A61K 36/42 (2006.01)
(21) s 2011 0140
(22) 2011.08.09
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) GHICAVÎI Victor, MD; GAVRILUŢA Vadim,
MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de tratament al combustiilor de
gradul I-IIIA

INVENŢII
(57)
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Invenţia se referă la medicină, în special la
tratamentul combustiilor de gradul I-IIIA.
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea
că în prima şi a doua zi de tratament se
administrează intramuscular sol. Ketoprofen −
100 mg, o dată în zi, iar local plăgile se prelucrează cu sol. Betadină de 1%, totodată,
din prima zi de tratament pe plăgi se aplică
pansamente cu ulei din seminţe de dovleac,
timp de 7 zile.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for treating I-IIIA-degree burns
The invention relates to medicine, particularly
to a method for treating I-IIIA-degree burns.
The method, according to the invention, consists in that on the first and second day of
treatment is intramuscularly administered
Ketoprofen solution − 100 mg, once a day,
and the wounds are treated topically with 1%
Betadine solution, at the same time from the
first day of treatment on the wound are applied bandages with pumpkin seed oil, during
7 days.

(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) GHICAVÎI Victor, MD; GAVRILUŢA Vadim,
MD; GHICAVÎI Vitalie, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de profilaxie a complicaţiilor radioterapiei organelor bazinului mic
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
tratamentul radioterapeutic în oncologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se administrează o dată în zi îndată după mese,
timp de 15 zile de la începutul cursului de radioterapie, intravenos 5 mL de soluţie de 5% de
acid ascorbic şi peroral o capsulă (33000 UA)
de retinol, o capsulă (0,2 g) de tocoferol şi un
comprimat (0,2 g) de metiluracil. Totodată,
concomitent se administrează ulei din seminţe de dovleac pe cale rectală sub formă
de microclisme, în volum de 20 mL cu o oră
înainte de şedinţa de radioterapie. De asemenea uleiul se administrează peroral, câte
o linguriţă (5 mL) de 2 ori pe zi, începând cu
2…3 zile înainte de iniţierea cursului de radioterapie, precum şi pe tot parcursul lui.
Rezultatul constă în diminuarea complicaţiilor
postradiaţionale locale şi generale la bolnavii
oncologici.

Claims: 1
Revendicări: 1

*
(54)
(57)

* *
Метод лечения ожогов I-IIIA степени
Изобретение относится к медицине, в частности к лечению ожогов I-IIIA степени.
Метод, согласно изобретению, состоит в
том, что в первый и второй день лечения
вводят внутримышечно р-р Кетопрофена −
100 мг, один раз в день, а местно раны
обрабатывают 1%-ным р-ром Бетадина,
при этом с первого дня лечения на раны
накладывают повязки с маслом семян тыквы, в течение 7 дней.
П. формулы: 1

(11)
(51)

(21)
(22)

482 (13) Y
Int. Cl.: A61K 36/42 (2006.01)
A61K 31/07 (2006.01)
A61K 31/375 (2006.01)
A61K 31/355 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
s 2011 0120
2011.06.29

(54)
(57)

*
* *
Method for prevention of pelvic organs
radiotherapy complications
The invention relates to medicine, namely to
the radiotherapy treatment in oncology.
The invention consists in the fact that it is
administered once a day immediately after
meals, within 15 days from the start of the
course of radiotherapy, intravenously 5 ml of
5% solution of ascorbic acid and perorally
one capsule (33000 UA) of retinol, one capsule (0.2 g) of tocopherol and one tablet (0.2 g)
of methyluracil. At the same time, it is simultaneously administered pumpkin seed oil rectally in the form of microclysters, in a volume
of 20 ml an hour before the start of the radiotherapy session. The oil is also taken perorally, one teaspoon (5 ml) twice a day, 2…3
days before the start of the course of radiotherapy and then along its whole length.
The result is a decrease in local and general
postradiational complications in oncologic
patients.
Claims: 1
*
*

*
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(54)
(57)

Метод профилактики осложнений радиотерапии органов малого таза
Изобретение относится к медицине, а
именно к радиотерапевтическому лечению в онкологии.
Сущность изобретения состоит в том, что
один раз в день сразу после еды, в течение 15 дней от начала курса радиотерапии вводят внутривенно 5 мл 5% раствора
аскорбиновой кислоты и принимают перорально одну капсулу (33000 UA) ретинола, одну капсулу (0,2 г) токоферола и одну
таблетку (0,2 г) метилурацила. При этом,
одновременно вводят масло из семян тыквы ректальным путем в виде микроклизм,
по 20 мл за час до начала сеанса радиотерапии. Масло также принимают перорально, по одной ложечке (5 мл) два
раза в день, начиная за 2…3 дня до начала курса радиотерапии и далее на всем
его протяжении.
Результат состоит в уменьшении местных
и общих пострадиационных осложнений у
онкологических больных.

INVENTIONS
4 ore, apoi adăugarea la soluţia obţinută a
trioctilfosfinoxidului. După 12 ore se separă
suspensia de nanoparticule de sediment.
Raportul atomar Ga:P constituie 1:(1,8…3,0).
Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

П. формулы: 1

483 (13) Y
Int. Cl.: B82B 3/00 (2006.01)
C30B 25/00 (2006.01)
C01B 25/02 (2006.01)
C07C 49/14 (2006.01)
C22B 58/00 (2006.01)
(21) s 2011 0100
(22) 2011.06.03
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. GHIŢU" AL AŞM,
MD
(72) RUSU Emil, MD; PÎŞKIN Serghei, MD;
URSACHI Veaceslav, MD; IACOB Mihai,
MD; BALATTO John, US; GUŢUL Tatiana, MD
(54) Procedeu de obţinere a suspensiei de
nanoparticule de GaP
(57) Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a
nanoparticulelor de GaP în formă de pulbere
sau suspensii coloidale, în special la procedee de obţinere a particulelor de GaP de dimensiuni nano.
Procedeul de obţinere a suspensiei de nanoparticule de GaP include dizolvarea fosfurii
de sodiu în toluen, dizolvarea separată a
acetilacetonatului de galiu în toluen timp de 2
ore la temperatura de 90…100°С, amestecarea soluţiilor prin agitare ultrasonică timp de

Claims: 1
Fig.: 3

(11)
(51)
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*
* *
Process for producing a suspension of
GaP nanoparticles
The invention relates to the technology for
production of GaP nanoparticles in the form
of powder or colloidal suspensions, in particular to processes for producing nano-sized
GaP particles.
The process for producing a suspension of
GaP nanoparticles includes the dissolution of
sodium phosphide in toluene, separate dissolution of gallium acetylacetonate in toluene
for 2 hours at the temperature of 90…100°C,
mixing of solutions by ultrasonic vibrations
within 4 hours, then addition in the produced
solution of trioctyl phosphine oxide. After 12
hours the suspension of nanoparticles is separated from the sediment. The atomic ratio
of Ga:P is 1:(1.8…3.0).

(54)
(57)

*
* *
Способ получения суспензии наночастиц GaP
Изобретение относится к технологии получения наночастиц GaP в виде порошка
или коллоидных суспензий, в частности, к
способам получения частиц GaP наноразмеров.
Способ получения суспензии наночастиц
GaP включает растворение фосфида натрия в толуоле, отдельное растворение
ацетилацетоната галлия в толуоле в течение 2 часов при температуре 90…100°С,
перемешивание растворов ультразвуковыми колебаниями в течение 4 часов, затем добавление в полученный раствор
триоктилфосфиноксида. Через 12 часов
отделяется суспензия наночастиц от
осадка. Атомарное соотношение Ga:P составляет 1:(1,8…3,0).
П. формулы: 1
Фиг.: 3
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484 (13) Y
Int. Cl.: C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
C09B 21/00 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
C01B 31/08 (2006.01)
(21) s 2011 0066
(22) 2011.03.24
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) LUPAŞCU Tudor, MD; CIOBANU Mihail, MD;
BOŢAN Victor, MD; NISTOR Andrei, MD
(54) Procedeu de distrucţie completă a Albastrului de metilen în apele reziduale cu
conţinut majorat al acestuia
(57) Invenţia se referă la procedeele de eliminare
a coloranţilor din apele reziduale, şi anume la
un procedeu de distrucţie completă a Albastrului de metilen în apele reziduale cu conţinut majorat al acestuia.
Procedeul, conform invenţiei, include oxidarea
catalitică a Albastrului de metilen la o concentraţie a acestuia de cel puţin 120 mg/L prin
barbotare cu oxigen la temperatura de
50…70°C şi presiunea gazului de 2 atm, timp
de 2…3 ore, totodată în calitate de catalizator se utilizează cărbune activat, obţinut din
coji de nuci cu un conţinut de grupări funcţionale bazice de 0,555 mg-echiv./g şi
suprafaţa mezoporilor de 410 m 2/g, raportul
dintre catalizator şi Albastrul de metilen fiind
de 50:3.
Rezultatul constă în distrucţia completă a colorantului cu formare de produşi simpli,
sulfaţi, azot liber, dioxid de carbon şi apă,
care nu sunt toxici.

2

(11)
(51)

sopore area of 410 m /g, the ratio between
the catalyst and Methylene blue being of
50:3.
The result consists in the complete degradation of dye with formation of simple components, sulphates, free nitrogen, carbon dioxide and water, which are not toxic.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)

(57)

Revendicări: 1
Figuri: 4

П. формулы: 1
Фиг.: 4

*
(54)

(57)

* *
Process for complete degradation of Methylene blue in wastewaters with high
content thereof
The invention relates to processes for removing dyes from wastewaters, namely a process
for complete degradation of Methylene blue in
wastewaters with high content thereof.
The process, according to the invention,
comprises the catalytic oxidation of Methylene blue at its concentration of at least
120 mg/L by oxygen bubbling at the temperature of 50…70°C and gas pressure of
2 atm, for 2…3 hours, at the same time as a
catalyst is used activated carbon derived
from nutshells with a content of basic functional groups of 0.555 mg-equiv./g and me-

*
* *
Способ полной деструкции Метиленового синего в сточных водах с его повышенным содержанием
Изобретение относится к способам удаления красителей из сточных вод, а именно к способу полной деструкции Метиленового синего в сточных водах с его повышенным содержанием.
Способ, согласно изобретению, включает
каталитическое окисление Метиленового синего при его концентрации не менее
120 мг/л путем барботирования кислорода
при температуре 50…70°C и давлении газа 2 атм, в течение 2…3 часов, причем в качестве катализатора используется активированный уголь, полученный из скорлупы
грецкого ореха с содержанием щелочных
функциональных групп 0,555 мг-эквив./г и
площадью мезопор 410 м2/г, при соотношении между катализатором и Метиленовым синим 50:3.
Результат состоит в полной деструкции
красителя с образованием простых компонентов, сульфатов, свободного азота, углекислого газа и воды, которые не токсичны.

(11)
(51)

485 (13) Y
Int. Cl.: E02D 27/34 (2006.01)
E04H 9/02 (2006.01)
(21) s 2011 0132
(22) 2011.07.26
(71)(72)(73) CEAPA Grigore, MD
(54) Fundament rezistent la cutremur
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la
fundamente rezistente la cutremur, şi poate fi
utilizată la înălţarea clădirilor şi edificiilor în
regiunile seismice.
Fundamentul rezistent la cutremur conţine
plăci de sprijin inferioară (1) şi superioară (2),
amplasate cu formarea unei camere (3), care
este umplută cu nişte elemente de legătură
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mobilă (4) cu suprafaţă spaţială rotunjită şi
cu mediu uleios vâscos. Fiecare dintre plăcile de sprijin (1), (2) este executată în formă
de cutie cu fund interior plat şi cu pereţi
orientaţi vertical. Pereţii plăcii de sprijin inferioare (1) sunt orientaţi în sus, iar pereţii
plăcii de sprijin superioare (2), dimensiunile
transversale ale căreia sunt executate de
dimensiuni mai mici decât ale celei inferioare, sunt orientaţi în jos şi formează un joc
(5) cu fundul plăcii de sprijin inferioare (1),
care este mai mic decât dimensiunea de gabarit minimă a elementului de legătură mobilă (4). Între pereţii plăcilor de sprijin (1), (2)
pe perimetrul fundamentului sunt instalate
nişte elemente de amortizare (6).
În calitate de elemente de legătură mobilă (4)
poate fi utilizat prundişul.
Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Earthquake-proof foundation
The present invention relates to the construction, in particular to earthquake-proof foundations, and can be used in the erection of
buildings and structures in seismic regions.
The earthquake-proof foundation contains
lower (1) and upper (2) base plates, located
to form a chamber (3), which is filled with
mobile bracings (4) with rounded spatial surface and viscous oil medium. Each of the
base plates (1), (2) is made as a box with flat
inner bottom and vertically oriented walls.
The walls of the lower base plate (1) are
oriented upward and the walls of the upper
base plate (2), the lateral dimensions of
which are made smaller than of the lower
one, are oriented downward and form a gap
(5) with the bottom of the lower base plate
(1), which is less than the minimum overall
size of the mobile bracing (4). Between the
walls of the base plates (1), (2) around the
perimeter of the foundation are set damping
elements (6).
Gravel stones can be used as mobile bracings (4).
Claims: 2
Fig.: 1
*
*
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(54)
(57)

Сейсмостойкий фундамент
Изобретение относится к строительству, в
частности к сейсмостойким фундаментам,
и может быть использовано при возведении зданий и сооружений в сейсмических
регионах.
Сейсмостойкий фундамент содержит нижнюю (1) и верхнюю (2) опорные плиты,
расположенные с образованием камеры
(3), которая заполнена элементами подвижной связи (4) с округлой пространственной поверхностью и вязкой масляной
средой. Каждая из опорных плит (1), (2)
выполнена в виде короба с плоским внутренним днищем и вертикально ориентированными стенками. Стенки нижней опорной плиты (1) ориентированы вверх, а
стенки верхней опорной плиты (2), поперечные размеры которой выполнены меньшего размера, чем нижней, ориентированы вниз, и образуют зазор (5) с днищем
нижней опорой плиты (1), который меньше
минимального габаритного размера элемента подвижной связи (4). Между стенками опорных плит (1), (2) по периметру
фундамента установлены демпфирующие
элементы (6).
В качестве элементов подвижной связи
(4) может быть использована галька.
П. формулы: 2
Фиг.: 1
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(11)
(51)

486 (13) Y
Int. Cl.: E04B 2/02 (2006.01)
E04B 2/06 (2006.01)
E04B 2/42 (2006.01)
(21) s 2011 0052
(22) 2011.03.17
(71)(72)(73) DENISOV Serghei, MD; CEREPENCO
Vitalie, MD
(54) Perete stratificat
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la
pereţi stratificaţi, şi poate fi utilizată la ridicarea clădirilor.
Peretele stratificat include un strat de bază (1),
un strat termoizolant de mijloc (2), un strat
exterior (3), executat din material în bucăţi
pentru pereţi, amplasate cu formarea unei
pături de aer, precum şi nişte legături (13)
între stratul exterior (3) şi stratul de bază (1).
Stratul exterior (3) este executat din blocuri
de perete cu goluri (4) între feţele în lung, cu
formarea canalelor verticale (8) în zidărie,
care formează pătura de aer. Un număr calculat al canalelor verticale (8) sunt umplute
cu beton (11), armat cu o bară verticală de
oţel sau polimerică (12), formând nişte pene
cilindrice verticale. Legăturile (13) sunt executate în grupuri din cel puţin trei blocuri
transversale, amplasate în şah sau în altă
ordine pe planul peretelui într-un număr stabilit prin calcul. O parte a legăturilor (13) este
îmbinată cu penele cilindrice din canalele
verticale (8). Rândurile inferior şi superior ale
stratului exterior (3) sunt executate din blocuri
colectoare în formă de U, orientate în zidărie
cu golurile spre canalele verticale (8), cu
formarea unor canale orizontale (7), care
comunică cu canalele verticale (8). În pereţii
orientaţi spre exterior ai unor blocuri ale
rândurilor inferior şi superior ale stratului exterior (3) sunt executate nişte orificii de aerisire (9), (10).
Revendicări: 4
Figuri: 5
*
*

(54)
(57)

*
Sandwich wall
The invention relates to the construction, in
particular to sandwich walls, and can be
used in the erection of buildings.
The sandwich wall comprises a prime coating (1), a heat insulating layer (2), an outer
layer (3), made of single-piece walling,
placed to form an air interlayer, and ties (13)
between the outer layer (3) and the prime
coating (1). The outer layer (3) is made of
wall blocks with voids (4) between the

stretcher edges, with the formation of vertical
channels (8) in the masonry, which form an
air interlayer. The calculated number of vertical channels (8) are filled with concrete
(11), reinforced with a vertical steel or polymer bar (12), forming vertical cylindrical dowels. The ties (13) are made in groups of at
least three header blocks, staggered or in
other order on the wall plane in a calculated
number. A part of the ties (13) is conjugated
with the cylindrical dowels in the vertical
channels (8). The lower and upper rows of
the outer layer (3) are made of U-shaped collector blocks oriented in the masonry with the
voids towards the vertical channels (8) to
form horizontal channels (7), communicating
with the vertical channels (8). In the oriented
outside walls of some blocks of the upper
and lower rows of the outer layer (3) are
made air vents (9), (10).
Claims: 4
Fig.: 5

(54)
(57)

*
* *
Многослойная стена
Изобретение относится к строительству, в
частности к многослойным стенам, и может быть использовано при возведении
зданий.
Многослойная стена включает слой основания (1), средний теплоизоляционный
слой (2), внешний слой (3), выполненный
из штучного стенового материала, размещенные с образованием воздушной прослойки, а также связи (13) между внешним
слоем (3) и слоем основания (1). Внешний
слой (3) выполнен из стеновых блоков с
пустотами (4) между ложковыми гранями,
с формированием вертикальных каналов
(8) в кладке, которые образуют воздушную
прослойку. Расчетное количество вертикальных каналов (8) заполнены бетоном
(11), армированным вертикальным стальным или полимерным стержнем (12), образуя цилиндрические вертикальные шпонки. Связи (13) выполнены группами из не
менее трех тычковых блоков, расположенных в шахматном или ином порядке по
плоскости стены в расчетном количестве.
Часть связей (13) сопряжена с цилиндрическими шпонками в вертикальных каналах (8). Нижний и верхний ряды внешнего
слоя (3) выполнены из П-образных коллекторных блоков, обращенных в кладке
пустотами к вертикальным каналам (8) с
образованием горизонтальных каналов (7),
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сообщающихся с вертикальными каналами (8). В обращенных наружу стенках некоторых блоков нижнего и верхнего рядов
внешнего слоя (3) выполнены вентиляционные отверстия (9), (10).
П. формулы: 4
Фиг.: 5

487 (13) Y
Int. Cl.: F02B 75/26 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
(21) s 2011 0130
(22) 2011.07.14
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;
GUŢU Marin, MD
(54) Motor cu ardere externă
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în
special, la motoarele termice.
Motorul cu ardere externă include un corp (1),
în care sunt amplasaţi cilindri cu pistoane (2),
care interacţionează prin intermediul unor
corpuri de rulare (3) cu un bloc-satelit (4) dotat
cu două coroane cu role conice (5) şi (6), care
este montat pe un arbore condus (14). Una
din coroanele cu role conice (5) ale bloculuisatelit (4) angrenează cu o roată dinţată (7),
fixată în corp (1), iar cealaltă coroană cu role
conice (6) angrenează cu coroana dinţată (8)
a unui arbore condus (10) cav. Motorul cu ardere externă include suplimentar un arbore
condus (11) cav, dotat cu o coroană dinţată
(9), care angrenează cu coroana bloculuisatelit (4), iar arborele condus (14) este executat cu o porţiune înclinată (13), pe care este
instalat prin rulmenţi conici blocul-satelit (4).
Arborii conduşi (10, 11, 14) sunt amplasaţi
unul în interiorul celuilalt coaxial, cu posibilitatea rotirii reciproce independente.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în lărgirea posibilităţilor funcţionale şi cinematice
ale motorului cu ardere externă.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

(11)
(51)
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*
* *
External combustion engine
The invention relates to mechanical engineering, in particular to heat engines.
The external combustion engine includes a
housing (1), wherein are placed cylinders
with pistons (2), which interact via rolling bodies (3) with a block-satellite (4) equipped
with two rings with tapered rollers (5) and (6),
which is mounted on a driven shaft (14). One
of the rings with tapered rollers (5) of the
block-satellite (4) meshes with a gearwheel
(7), fixed in the housing (1), and the other
ring with tapered rollers (6) meshes with the
gear ring (8) of a hollow driven shaft (10).
The external combustion engine further includes a hollow driven shaft (11), equipped
with a gear ring (9), which meshes with the
ring of the block-satellite (4), and the driven
shaft (14) is made with an inclined portion
(13), on which is installed through tapered
bearings the block-satellite (4). The driven
shafts (10, 11, 14) are placed one inside the
other coaxially, with the possibility of independent mutual rotation.
The technical result of the invention is to improve the functionality and kinematic possibility of the external combustion engine.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Двигатель внешнего сгорания
Изобретение относится к машиностроению, в частности, к тепловым двигателям.
Двигатель внешнего сгорания включает
корпус (1), в котором размещены цилиндры с поршнями (2), которые взаимодействуют посредством тел качения (3) с блоком-сателлитом (4) снабженным двумя
венцами с коническими роликами (5) и (6),
который смонтирован на ведомом валу
(14). Один из венцов с коническими роликами (5) блока-сателлита (4) входит в зацепление с зафиксированным в корпусе
(1) зубчатым колесом (7), а другой венец с
коническими роликами (6) входит в зацепление с зубчатым венцом (8) полого ведомого вала (10). Двигатель внешнего сго-
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рания дополнительно включает полый ведомый вал (11), снабженный зубчатым
венцом (9), который входит в зацепление
с венцом блока-сателлита (4), а ведомый
вал (14) выполнен с наклонным участком
(13), на котором посредством конических
подшипников установлен блок-сателлит (4).
Ведомые валы (10, 11, 14) расположены
один в другом соосно, с возможностью независимого взаимного вращения.
Технический результат изобретения состоит в расширении функциональных и
кинематических возможностей двигателя
внешнего сгорания.

tablă cu lăţimea de 30 cm şi lungimea de 200
cm, laturile opuse ale foilor de tablă fiind unite cap la cap printr-un mecanism de balama,
iar marginile inferioare ale acestora sunt
îndoite cu 1 cm sub un unghi drept şi sunt
gradate metric, totodată pe foile de tablă sunt
îmbrăcate două cursoare glisante, executate
în formă de scoabă gradată metric la capete.
Rezultatul tehnic constă în realizarea posibilităţii de măsurare concomitentă a mai multor formaţiuni erozionale pe un sector de
teren.
Revendicări: 1
Figuri: 1

П. формулы: 1
Фиг.: 1
(54)
(57)

(11) 488 (13) Y
(51) Int. Cl.: G01B 3/06 (2006.01)
(21) s 2011 0112
(22) 2011.06.17
(71)(73) INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE
ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO",
MD
(72) RUSU Alexandru, MD; DOBROVOLSCHI
Grigori, MD
(54) Dispozitiv de măsurare a parametrilor formaţiunilor erozionale ale solului
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
un dispozitiv de măsurare a parametrilor
formaţiunilor erozionale ale solului.
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine două
bare verticale, capetele superioare ale cărora
sunt unite prin intermediul unor cepuri cu o
chingă demontabilă, confecţionată din două
ţevi metalice unite cu un manşon de strângere, iar cele inferioare sunt înzestrate cu
ţăruşi pentru fixare în sol. De partea inferioară a ambelor bare sunt unite rigid foi de

*
* *
Device for measuring the soil erosion
formation parameters
The invention relates to agriculture, in particular to a device for measuring the soil erosion formation parameters.
The device, according to the invention, comprises two vertical beams, the upper ends of
which are connected by means of studs to a
collapsible crossbar, made of two metal
pipes connected by a coupling with interference, and the lower ones are fitted with
pegs for fixation in the soil. To the lower part
of the two beams are rigidly attached tin
sheets of a width of 30 cm and a length of
200 cm, the opposite sides of tin sheets are
fastened in a butt joint by a loop mechanism,
and their lower edges are bent by 1 cm at
a right angle and metrically graded, at the
same time on the tin sheets are put on two
mobile cursors, executed in the form of
clamp, metrically graded at the ends.
The technical result consists in the realization of the possibility of simultaneous measurement of multiple erosion formations in
one location area.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Устройство для измерения параметров
эрозионных образований почвы
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к устройству для измерения параметров эрозионных образований почвы.
Устройство, согласно изобретению, содержит два вертикальных бруса, верхние
концы которых соединены посредством
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шипов с разборной перекладиной, изготовленной из двух металлических труб,
соединенных муфтой с натягом, а нижние
снабжены колышками для фиксации в
почву. К нижней части обоих брусьев жестко присоединены листы жести шириной
30 см и длиной 200 см, противоположные
стороны листов жести скреплены встык
петлевым механизмом, а их нижние края
загнуты на 1 см под прямым углом и метрически градуированы, при этом, на листы
жести надеты два передвижных курсора,
выполненных в форме скобы, метрически
градуированной на концах.
Технический результат состоит в осуществлении возможности одновременного
измерения нескольких эрозионных образований на одном участке местности.

INVENTIONS
de dezechilibru şi cel de referinţă, iar în calitate de semnale de referinţă pentru reglarea
componentelor activă şi reactivă se utilizează
respectiv căderile de tensiune pe componentele reactivă şi activă ale impedanţei reproduse de convertor.
Revendicări: 1
Figuri: 3
*
(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(51)

489 (13) Y
Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
G01R 27/14 (2006.01)
(21) s 2011 0106
(22) 2011.06.09
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD
(54) Metodă de măsurare a componentelor
impedanţei
(57) Invenţia se referă la domeniul măsurărilor
electrice şi electronice şi poate fi utilizată
pentru măsurarea cu precizie înaltă a componentelor impedanţei.
Metoda constă în formarea unui circuit de
măsurare în serie din obiectul măsurat, bornele de ieşire ale unui convertor de impedanţă cu reglare independentă a componentelor activă şi reactivă ale impedanţei reproduse şi un generator de semnal, formarea
unui semnal de dezechilibru din căderea
sumară de tensiune pe obiectul măsurat şi
circuitul de ieşire al convertorului, controlul
defazajului între semnalul de dezechilibru şi
semnalele de referinţă, echilibrarea circuitului
de măsurare prin reglarea componentelor
impedanţei reproduse de convertor şi determinarea componentelor impedanţei măsurate din dependenţa cunoscută a acestora de
componentele impedanţei reproduse de convertor în stare de echilibru. Reglarea componentelor impedanţei reproduse de convertor
se efectuează concomitent, până la atingerea defazajului de 180° sau 0° între semnalul
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* *
Method for measuring the impedance
components
The invention relates to electric and electronic measurements and can be used for highprecision measurement of impedance components.
The method consists in the formation of a series measuring circuit from the measured object, output terminals of an impedance converter with separate regulation of active and
reactive components of the reproduced impedance and a signal generator, formation of
a non-equilibrium signal from the total voltage drop on the measured object and the
output circuit of the converter, control of
phase shift between the non-equilibrium signal and reference signals, equilibration of the
measuring circuit by regulating the components of the impedance reproduced by the
converter and determination of components
of the measured impedance from their known
dependence on the components of the impedance reproduced by the converter in the
equilibrium state. Regulation of components
of the impedance reproduced by the converter is performed concomitantly, up to the attainment of a phase shift of 180° or 0° between the non-equilibrium and reference signals, and as reference signals for regulation
of active and reactive components are used,
respectively, the voltage drops on the reactive and active components of the impedance
reproduced by the converter.
Claims: 1
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Метод измерения составляющих импеданса
Изобретение относится к области электрических и электронных измерений и
может быть использовано для измерения
с высокой точностью составляющих импеданса.

INVENŢII
Метод заключается в образовании последовательной измерительной цепи из измеряемого объекта, выходных клемм конвертора импеданса с раздельным регулированием активной и реактивной составляющих воспроизводимого импеданса и
генератора сигнала, формировании сигнала неравновесия из суммарного падения напряжения на измеряемом объекте и
выходной цепи конвертора, контроле фазового сдвига между сигналом неравновесия и образцовыми сигналами, уравновешивании измерительной цепи регулированием составляющих воспроизводимого
конвертором импеданса и определении
составляющих измеряемого импеданса из
их известной зависимости от составляющих воспроизводимого конвертором импеданса в состоянии равновесия. Регулирование составляющих воспроизводимого
конвертором импеданса выполняется одновременно, до достижения фазового
сдвига 180° или 0° между сигналами неравновесия и образцовым, а в качестве
образцовых сигналов для регулирования
активной и реактивной составляющих используют соответственно падения напряжения на реактивной и активной составляющих воспроизводимого конвертором
импеданса.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11)
(51)

490 (13) Y
Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
G01R 27/14 (2006.01)
(21) s 2011 0126
(22) 2011.07.05
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD
(54) Metodă de măsurare a componentelor
admitanţei
(57) Invenţia se referă la domeniul măsurărilor
electrice şi electronice şi poate fi utilizată
pentru măsurarea cu precizie înaltă a componentelor admitanţei.
Metoda constă în formarea unui circuit de
măsurare din obiectul măsurat, bornele de
ieşire ale unui convertor de admitanţă cu reglare independentă a componentelor activă şi
reactivă ale admitanţei reproduse şi un generator de semnal, conectate în paralel, formarea unui semnal de dezechilibru şi a unui
semnal de referinţă, respectiv, din curentul
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sumar, care trece prin obiectul măsurat şi
circuitul de ieşire al convertorului, şi din curentul, care trece prin componenta activă a
admitanţei reproduse de convertor cu
păstrarea fazei acestor curenţi, controlul defazajului între semnalul de dezechilibru şi
semnalul de referinţă, echilibrarea circuitului
de măsurare prin reglarea componentelor
activă şi reactivă ale admitanţei reproduse de
convertor concomitent, până la atingerea deo
o
o
o
fazajelor, respectiv, de 90 (270 ) şi 0 (180 )
între semnalul de dezechilibru şi cel de
referinţă, şi determinarea componentelor admitanţei măsurate din dependenţa cunoscută a acestora de componentele admitanţei
reproduse de convertor.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Method for measuring the admittance
components
The invention relates to the field of electric
and electronic measurements and can be
used for high-precision measurement of admittance components.
The method consists in the formation of a
measuring circuit from the measured object,
output terminals of an admittance converter
with separate regulation of active and reactive components of the reproduced admittance and a signal generator connected in
parallel, formation of a non-equilibrium signal
and a reference signal, respectively, from the
total current passing through the measured
object and the output circuit of the converter,
and from the current passing through the active component of the admittance reproduced
by the converter with the conservation of
phase of these currents, control of the phase
shift between the non-equilibrium signal and
the reference signal, equilibration of the
measuring circuit by regulating the active and
reactive components of the admittance reproduced by the converter concomitantly, up
to the attainment of the phase shifts, respectively, of 90° (270°) and 0° (180°) between
the non-equilibrium signal and the reference
signal, and determination of components of
the measured admittance from their known
dependence on the components of the admittance reproduced by the converter.
Claims: 1
Fig.: 2
*
*

*
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(54)
(57)

Метод измерения составляющих адмитанса
Изобретение относится к области электрических и электронных измерений и может
быть использовано для измерения с высокой точностью составляющих адмитанса.
Метод заключается в образовании измерительной цепи из измеряемого объекта,
выходных клемм конвертора адмитанса с
раздельным регулированием активной и
реактивной составляющих воспроизводимого адмитанса и генератора сигнала,
включенных параллельно, формировании
сигнала неравновесия и образцового сигнала, соответственно, из суммарного тока,
протекающего через измеряемый объект
и выходную цепь конвертора, и из тока,

INVENTIONS
протекающего через активную составляющую воспроизводимого конвертором
адмитанса с сохранением фазы указанных токов, контроле фазового сдвига между сигналом неравновесия и образцовым сигналом, уравновешивании измерительной цепи регулированием активной и
реактивной составляющих воспроизводимого конвертором адмитанса одновременно, до достижения фазовых сдвигов,
соответственно, 90о (270о) и 0о (180о) между сигналом неравновесия и образцовым сигналом, и определении составляющих измеряемого адмитанса из их известной зависимости от составляющих
воспроизводимого конвертором адмитанса.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
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.

(11) Nr.
brevet

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
JP

3
4116

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
C1

2

MD

4117

C1

3

MD

4118

C1

4

MD

4121

C1

5
6

MD
MD

4122
4123

C1
C1

(51) Indici de clasificare

5
A01N 47/36 (2006.01)
A01N 25/22 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
A61K 38/01 (2006.01)
A61K 38/02 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
C07D 271/10 (2006.01)
C07D 271/113 (2006.01)
C07C 335/08 (2006.01)
C07C 335/14 (2006.01)
A61K 31/17 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/62 (2006.01)
C12N 9/26 (2006.01)
C12N 9/28 (2006.01)
C12N 9/42 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
A23K 1/165 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C01B 19/00 (2006.01)
C01G 49/00 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6
a 2008 0006

7
2006.07.24

8
7/2011

a 2010 0113

2010.07.30

7/2011

a 2010 0102

2010.09.02

7/2011

a 2010 0101

2010.09.16

7/2011

a 2011 0016
a 2011 0028

2011.02.24
2011.03.24

7/2011
7/2011

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
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.
1
1

Cod ST.3
OMPI
2
MD

(11) Nr.
brevet
3
368

(13) Cod
ST.16 OMPI
4
Z

2

MD

395

Z

3

MD

396

Z

(51) Indici de clasificare
5
A47L 23/02 (2006.01)
G07F 17/00 (2006.01)
G07F 17/22 (2006.01
G07F 17/32 (2006.01
A01D 34/13 (2006.01)
A01D 34/44 (2006.01)
A01D 34/63 (2006.01)
A01D 45/00 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)

(21) Nr.
depozit
6
s 2010 0173

(22) Data
depozit
7
2010.10.18

(45) Nr. BOPI

s 2010 0215

2010.12.22

7/2011

s 2011 0027

2011.02.10

7/2011

8
5/2011
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4
5

MD
MD

397
398

Z
Z

6

MD

400

Z

7

MD

402

Z

8

MD

403

Z

9

MD

404

Z

A01P 21/00 (2006.01)
C01G 45/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61K 31/545 (2006.01)
A61K 38/36 (2006.01)
B23P 17/00 (2006.01)
B23P 17/02 (2006.01)
C30B 1/06 (2006.01)
C30B 11/02 (2006.01)
C30B 29/02 (2006.01)
C30B 29/46 (2006.01)
H01L 35/16 (2006.01)
H01L 35/18 (2006.01)
G06K 1/00 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
G06K 9/80 (2006.01)
B23H 3/00 (2006.01)
B23H 3/04 (2006.01)
B23H 9/06 (2006.01)

s 2010 0216
s 2010 0202

2010.12.22
2010.11.30

7/2011
7/2011

s 2010 0157

2010.09.23

7/2011

s 2010 0155

2010.09.17

7/2011

s 2011 0025

2011.02.09

7/2011

s 2010 0141

2010.09.08

7/2011

SOIURI DE PLANTE
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

rotecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 39-XVI
din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante.
În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soi de plantă sunt eliberate de AGEPI şi certiﬁcă
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului.
Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil şi este desemnat printr-o denumire
conformă cu prevederile Legii.
Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană care, conform
art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant şi trebuie
să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 33 din Lege.
Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, se
aﬂă în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot ﬁ consultate sau se pot comanda cópii, 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.

T

he legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be afforded in with the
Law No. 39-XVI of February 29, 2008 on the Protection of Plant Varieties.
In accordance with this Law, variety patents shall be granted by AGEPI and shall certify the priority
of the variety, the authorship of the breeder and the exclusive right of the patent owner in the variety. The
plant variety shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable and shall be designated by
a denomination in accordance with the provisions of the Law.
The variety patent application shall be ﬁled with the AGEPI by any person who, according to Art. 11
and 12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative and shall fulfill the
requirements speciﬁed in Art. 33 of the Law.
Documents concerning the variety patent applications, the information on which is 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 ﬁled plant variety applications, the granted plant variety patents and the plant
variety patents issued according to the national procedure are published in the present Section.

П

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

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS 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
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
Published plant variety patent applications
Опубликованные заявки на патенты на сорт растения
BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Granted plant variety patents
Предоставленные патенты на сорт растения
FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual)
Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued plant variety patents
Выданные патенты на сорт растения
FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase
List of withdrawn plant variety patent applications
Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения
FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
List of rejected plant variety patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения
MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
List of nullited plant variety patent applications
Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения
MG9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
List of invalid plant variety patents
Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено
HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
List of revalidated plant variety patents
Перечень восстановленных патентов на сорт растения
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

No.
№
п/п
1
1

2

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul
de brevet /
Data acordării

Application number / a. Holder
Filing date
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

Номер заявки /
Дата подачи

Название вида
(Ботанический
таксон)
4
LUCERNĂ
(Medicago sativa L.)

Наименование
сорта
5
MEDISA

Номер патента /
Дата
предоставления
6
95 / 2012.02.29

ORTAC

96 / 2012.02.29

2
v 2008 0007 /
2008.02.29

v 2009 0005 /
2009.02.27

a. Titularul
b. Amelioratorul

а. Патентообладатель
b. Селекционер
3
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE
DE CÂMP "SELECŢIA", MD
b. PETCOVICI Ivan, MD;
PROCOFIEVA Irina, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
ZAIŢEVA Tamara, MD;
ŞARPE Gheorghe, MD
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE
DE CÂMP "SELECŢIA", MD
b. PETCOVICI Ivan, MD;
LUNGU Eugenia, MD;
BUCIUCEANU Mihail, MD;
POSTOLACHI Nina, MD

Lucerne
(Medicago sativa L.)
Люцерна
(Medicago sativa L.)

FLOAREA-SOARELUI
(Helianthus annuus L.)
Sunflower
(Helianthus annuus L.)
Подсолнечник
(Helianthus annuus L.)
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III
Mărci / Trademarks

P

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 Legea, 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, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la
OMPI de Marcas Internacionales”). 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 adresele
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/,
http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
sau
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

T

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,
English and Spanish in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International
Marks / Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales”. The Gazette includes all relevant data on new
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/ ,
http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
or
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ and on the DVD carrier in the AGEPI library.
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TRADEMARKS

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 de depozit
Number of the application
(220) Data de depozit
Filing date of the application
(230) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
(310) Numărul de depozit al cererii iniţiale
Number of the initial application
(320) Data de depozit a 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) Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute acesibile publicului
Date of availability for public of the non-examined application
(442) Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului
Date of availability for public of the examined application
(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului
Date of availability for public of registration data
(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
List of goods if not classified
(511) Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări
Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv
Marks elements to which the exclusive rights do not extend
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative ale
mărcilor (Clasificarea de la Viena)
Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(540) Reproducerea mărcii
Reproduction of the mark
(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului
Indication of the fact that the mark is the state property
(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare
Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification
(554) Indicarea faptului că marca este tridimensională
Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark
(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile
Sound mark, including characteristics
(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)
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TRADEMARKS

Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

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.

I

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 person concerned may present, within three months following the date of publication of the data
concerning the filed apllication, with the AGEPI written reasoned observations concerning the refusal
of the registration of a trademark in accordance with Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition
against the registration of a trademark on the ground of provisions of Art. 8 of the Law.
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MĂRCI
(210) 029532
(220) 2011.07.18
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk,
142191, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
(540)
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20 - recipiente de ambalare din materiale plastice, inclusiv canistre; containere (pentru depozitare şi transportare);
39 - informaţii din domeniul transportului; organizarea transportării mărfurilor; lucrări de încărcare-descărcare; depozitarea mărfurilor;
depozitarea mărfurilor în depozite; servicii de
expediere a mărfurilor;
42 - analize chimice; studii pentru proiecte tehnice; încercări de materiale; studii în domeniul chimiei; cercetarea şi elaborarea produselor noi (pentru terţi); studii tehnice; controlul calităţii; servicii în domeniul chimiei;

(591) Culori revendicate: sur, albastru, verde, nisipiu-deschis, alb.
(511) NCL(9)
01 - substanţe tensioactive, inclusiv adjuvanţi;
substanţe pentru protecţia florilor de ofilire;
substanţe pentru conservarea seminţelor;
defolianţi; aditivi chimici pentru insecticide;
aditivi chimici pentru fungicide; aditivi chimici
pentru erbicide; masticuri pentru umplerea
fisurilor în copaci (silvicultură); preparate
pentru reglarea creşterii plantelor; preparate
pe bază de oligoelemente pentru plante;
produse chimice pentru protecţia contra manei viţei-de-vie; produse chimice pentru protecţia contra bolilor viţei-de-vie; produse chimice pentru protecţia contra mălurei cerealelor; produse chimice pentru uz ştiinţific; produse care împiedică germinarea seminţelor
culturilor de legume; îngrăşăminte; îngrăşăminte pentru agricultură; produse chimice;
produse chimice de uz forestier; produse chimice de uz în pomicultură şi legumicultură;
produse chimice de uz agricol; produse chimice pentru îngrăşarea solului; emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor;
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide;
pesticide; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, inclusiv moluscocide;
produse pentru distrugerea ierburilor dăunătoare (erbicide), inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse pentru combaterea ciupercii
de putregai uscat; produse pentru distrugerea larvelor de insecte; produse de omorât
muşte; produse pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice
pentru tratarea cerealelor afectate de mălură;
produse chimice pentru tratarea viţei-de-vie
afectate; produse chimice pentru tratarea
manei; produse chimice pentru tratamentul
filoxerei; repelente; produse pentru distrugerea paraziţilor; fungicide;

44 - consultanţă în domeniul farmaceuticii; servicii
din legumicultură; închirierea instalaţiilor agricole; diseminarea din aer sau direct pe sol a
îngrăşămintelor şi altor produse chimice pentru agricultură; servicii din horticultură; distrugerea animalelor dăunătoare în agricultură, horticultura şi silvicultură; distrugerea
buruienilor; întreţinerea peluzelor.
(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.15; 28.05.00;
29.01.15.

(210) 029533
(220) 2011.07.18
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk,
142191, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
(540)

(591) Culori revendicate: sur, albastru, verde, nisipiu-deschis, alb.
(511) NCL(9)
01 - substanţe tensioactive, inclusiv adjuvanţi;
substanţe pentru protecţia florilor de ofilire;
substanţe pentru conservarea seminţelor;
defolianţi; aditivi chimici pentru insecticide;
aditivi chimici pentru fungicide; aditivi chimici
pentru erbicide; masticuri pentru umplerea
fisurilor în copaci (silvicultură); preparate
pentru reglarea creşterii plantelor; preparate
pe bază de oligoelemente pentru plante;
produse chimice pentru protecţia contra manei viţei-de-vie; produse chimice pentru
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protecţia contra bolilor viţei-de-vie; produse
chimice pentru protecţia contra mălurei cerealelor; produse chimice pentru uz ştiinţific;
produse care împiedică germinarea seminţelor culturilor de legume; îngrăşăminte;
îngrăşăminte pentru agricultură; produse
chimice; produse chimice de uz forestier;
produse chimice de uz în pomicultură şi
legumicultură; produse chimice de uz agricol;
produse chimice pentru îngrăşarea solului;
emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor;
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide;
pesticide; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; produse pentru distrugerea ierburilor dăunătoare
(erbicide), inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse pentru combaterea ciupercii de putregai
uscat; produse pentru distrugerea larvelor de
insecte; produse de omorât muşte; produse
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor
terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea cerealelor
afectate de mălură; produse chimice pentru
tratarea viţei-de-vie afectate; produse chimice
pentru tratarea manei; produse chimice pentru
tratamentul filoxerei; repelente; produse pentru
distrugerea paraziţilor; fungicide;
20 - recipiente de ambalare din materiale plastice, inclusiv canistre; containere (pentru
depozitare şi transportare);
39 - informaţii din domeniul transportului; organizarea transportării mărfurilor; lucrări de încărcare-descărcare; depozitarea mărfurilor; depozitarea mărfurilor în depozite; servicii de
expediere a mărfurilor;
42 - analize chimice; studii pentru proiecte tehnice; încercări de materiale; studii în domeniul chimiei; cercetarea şi elaborarea produselor noi (pentru terţi); studii tehnice; controlul calităţii; servicii în domeniul chimiei;
44 - consultanţă în domeniul farmaceuticii; servicii
din legumicultură; închirierea instalaţiilor
agricole; diseminarea din aer sau direct pe
sol a îngrăşămintelor şi altor produse chimice
pentru agricultură; servicii din horticultură;
distrugerea animalelor dăunătoare în agricultură, horticultura şi silvicultură; distrugerea
buruienilor; întreţinerea peluzelor.
(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.15; 29.01.15.
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(210) 029534
(220) 2011.07.18
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk,
142191, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(9)
01 - substanţe tensioactive, inclusiv adjuvanţi;
substanţe pentru protecţia florilor de ofilire;
substanţe pentru conservarea seminţelor;
defolianţi; aditivi chimici pentru insecticide;
aditivi chimici pentru fungicide; aditivi chimici
pentru erbicide; masticuri pentru umplerea
fisurilor în copaci (silvicultură); preparate
pentru reglarea creşterii plantelor; preparate
pe bază de oligoelemente pentru plante;
produse chimice pentru protecţia contra manei viţei-de-vie; produse chimice pentru
protecţia contra bolilor viţei-de-vie; produse
chimice pentru protecţia contra mălurei cerealelor; produse chimice pentru uz ştiinţific;
produse care împiedică germinarea seminţelor culturilor de legume; îngrăşăminte;
îngrăşăminte pentru agricultură; produse chimice; produse chimice de uz forestier; produse chimice de uz în pomicultură şi legumicultură; produse chimice de uz agricol;
produse chimice pentru îngrăşarea solului;
emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor;
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide;
pesticide; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; produse pentru distrugerea ierburilor dăunătoare
(erbicide), inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse pentru combaterea ciupercii de putregai
uscat; produse pentru distrugerea larvelor de
insecte; produse de omorât muşte; produse
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor
terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea cerealelor afectate de mălură; produse chimice pentru
tratarea viţei-de-vie afectate; produse chimice
pentru tratarea manei; produse chimice pentru
tratamentul filoxerei; repelente; produse pentru
distrugerea paraziţilor; fungicide;

MĂRCI
20 - recipiente de ambalare din materiale plastice, inclusiv canistre; containere (pentru
depozitare şi transportare);
39 - informaţii din domeniul transportului; organizarea transportării mărfurilor; lucrări de încărcare-descărcare; depozitarea mărfurilor; depozitarea mărfurilor în depozite; servicii de
expediere a mărfurilor;
42 - analize chimice; studii pentru proiecte tehnice; încercări de materiale; studii în domeniul chimiei; cercetarea şi elaborarea produselor noi (pentru terţi); studii tehnice; controlul calităţii; servicii în domeniul chimiei;
44 - consultanţă în domeniul farmaceuticii; servicii
din legumicultură; închirierea instalaţiilor agricole; diseminarea din aer sau direct pe sol a
îngrăşămintelor şi altor produse chimice pentru agricultură; servicii din horticultură; distrugerea animalelor dăunătoare în agricultură, horticultura şi silvicultură; distrugerea
buruienilor; întreţinerea peluzelor.

(210) 029535
(220) 2011.07.18
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk,
142191, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
(540)
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pentru agricultură; produse chimice; produse
chimice de uz forestier; produse chimice de
uz în pomicultură şi legumicultură; produse
chimice de uz agricol; produse chimice pentru îngrăşarea solului; emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor;
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide;
pesticide; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; produse pentru distrugerea ierburilor dăunătoare
(erbicide), inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse pentru combaterea ciupercii de putregai
uscat; produse pentru distrugerea larvelor de
insecte; produse de omorât muşte; produse
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor
terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea cerealelor afectate de mălură; produse chimice
pentru tratarea viţei-de-vie afectate; produse
chimice pentru tratarea manei; produse chimice
pentru tratamentul filoxerei; repelente; produse
pentru distrugerea paraziţilor; fungicide;
20 - recipiente de ambalare din materiale plastice, inclusiv canistre; containere (pentru
depozitare şi transportare);
39 - informaţii din domeniul transportului; organizarea transportării mărfurilor; lucrări de încărcare-descărcare; depozitarea mărfurilor; depozitarea mărfurilor în depozite; servicii de
expediere a mărfurilor;
42 - analize chimice; studii pentru proiecte tehnice; încercări de materiale; studii în domeniul chimiei; cercetarea şi elaborarea produselor noi (pentru terţi); studii tehnice; controlul calităţii; servicii în domeniul chimiei;

(511) NCL(9)
01 - substanţe tensioactive, inclusiv adjuvanţi;
substanţe pentru protecţia florilor de ofilire;
substanţe pentru conservarea seminţelor;
defolianţi; aditivi chimici pentru insecticide;
aditivi chimici pentru fungicide; aditivi chimici
pentru erbicide; masticuri pentru umplerea
fisurilor în copaci (silvicultură); preparate
pentru reglarea creşterii plantelor; preparate
pe bază de oligoelemente pentru plante; produse chimice pentru protecţia contra manei
viţei-de-vie; produse chimice pentru protecţia
contra bolilor viţei-de-vie; produse chimice
pentru protecţia contra mălurei cerealelor;
produse chimice pentru uz ştiinţific; produse
care împiedică germinarea seminţelor culturilor de legume; îngrăşăminte; îngrăşăminte

44 - consultanţă în domeniul farmaceuticii; servicii
din legumicultură; închirierea instalaţiilor agricole; diseminarea din aer sau direct pe sol a
îngrăşămintelor şi altor produse chimice pentru agricultură; servicii din horticultură; distrugerea animalelor dăunătoare în agricultură, horticultura şi silvicultură; distrugerea
buruienilor; întreţinerea peluzelor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029536
(220) 2011.07.18
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk,
142191, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
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(540)

TRADEMARKS
20 - recipiente de ambalare din materiale plastice, inclusiv canistre; containere (pentru
depozitare şi transportare);
39 - informaţii din domeniul transportului; organizarea transportării mărfurilor; lucrări de
încărcare-descărcare; depozitarea mărfurilor;
depozitarea mărfurilor în depozite; servicii de
expediere a mărfurilor;

(591) Culori revendicate: albastru, verde, nisipiudeschis, alb.
(511) NCL(9)
01 - substanţe tensioactive, inclusiv adjuvanţi;
substanţe pentru protecţia florilor de ofilire;
substanţe pentru conservarea seminţelor;
defolianţi; aditivi chimici pentru insecticide;
aditivi chimici pentru fungicide; aditivi chimici
pentru erbicide; masticuri pentru umplerea
fisurilor în copaci (silvicultură); preparate
pentru reglarea creşterii plantelor; preparate
pe bază de oligoelemente pentru plante;
produse chimice pentru protecţia contra manei viţei-de-vie; produse chimice pentru
protecţia contra bolilor viţei-de-vie; produse
chimice pentru protecţia contra mălurei cerealelor; produse chimice pentru uz ştiinţific;
produse care împiedică germinarea seminţelor culturilor de legume; îngrăşăminte;
îngrăşăminte pentru agricultură; produse chimice; produse chimice de uz forestier; produse chimice de uz în pomicultură şi
legumicultură; produse chimice de uz agricol;
produse chimice pentru îngrăşarea solului;
emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor;
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide;
pesticide; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; produse pentru distrugerea ierburilor dăunătoare
(erbicide), inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse pentru combaterea ciupercii de putregai
uscat; produse pentru distrugerea larvelor de
insecte; produse de omorât muşte; produse
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor
terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea cerealelor afectate de mălură; produse chimice pentru
tratarea viţei-de-vie afectate; produse chimice
pentru tratarea manei; produse chimice pentru
tratamentul filoxerei; repelente; produse pentru
distrugerea paraziţilor; fungicide;
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42 - analize chimice; studii pentru proiecte tehnice; încercări de materiale; studii în domeniul chimiei; cercetarea şi elaborarea produselor noi (pentru terţi); studii tehnice; controlul calităţii; servicii în domeniul chimiei;
44 - consultanţă în domeniul farmaceuticii; servicii
din legumicultură; închirierea instalaţiilor agricole; diseminarea din aer sau direct pe sol a
îngrăşămintelor şi altor produse chimice pentru agricultură; servicii din horticultură; distrugerea animalelor dăunătoare în agricultură, horticultura şi silvicultură; distrugerea
buruienilor; întreţinerea peluzelor.
(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.15; 29.01.13.

(210) 029670
(220) 2011.08.15
(730) IP SOLUTIONS Sp. z o.o., PL
Brzeźnica 18, 39-207 Brzeźnica, Polonia
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: albastru de diferite
nuanţe, bleu, roşu, verde, alb, negru.

MĂRCI
(511) NCL(9)
02 - vopsele pentru protecţia şi decorarea pereţilor; vopsele emulsionate; vopsele emailate.
(531) CFE(5) 01.15.17; 05.03.11; 19.01.04; 19.01.25;
20.01.09; 25.07.03; 27.05.03; 29.01.15.

(210) 029671
(220) 2011.08.15
(730) IP SOLUTIONS Sp. z o.o., PL
Brzeźnica 18, 39-207 Brzeźnica, Polonia
(540)

MD - BOPI 2/2012
comercializarea mărfurilor, inclusiv a materialelor fotografice şi a tehnicii de înregistrare
şi transmitere a imaginilor; comercializarea
produselor imprimate;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale; montaj şi distribuire de jocuri
interactive, jocuri video şi jocuri pentru dispozitive mobile; servicii de distracţii, şi anume furnizare de jocuri on-line, jocuri de reţea,
jocuri interactive, jocuri video şi jocuri pentru
dispozitive mobile, jocuri de calculator online; fotografiere; servicii privind reportaje
foto; activitate tipografică; filmare topografică; filmări video; microfilmare; servicii de
închiriere a tehnicii foto; consultaţii profesionale referitoare la serviciile sus-numite.
(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.06; 16.03.05; 25.01.06;
27.05.11.

(511) NCL(9)
02 - vopsele pentru protecţia şi decorarea pereţilor; vopsele emulsionate; vopsele emailate.

(210) 029724
(220) 2011.09.02
(730) COCOŞ Sergiu, MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 24, bloc 1, ap. 49,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 029754
(220) 2011.09.05
(730) COMEXPRES LUX S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 128/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "FASHION BOUTIQUE", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor foto în scopuri comerciale; organizarea prezentărilor în domeniul tehnicii de înregistrare a imaginilor; elaborarea programelor de marketing în domeniul tehnicii foto; servicii privind studiul pieţei;

(531) CFE(5) 03.07.17; 26.01.18; 27.05.09.

(210) 029762
(220) 2011.09.08
(730) IP SOLUTIONS Sp. z o.o., PL
Brzeźnica 18, 39-207 Brzeźnica, Polonia
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(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
(320) 2011.08.31
05 - preparate farmaceutice pentru tratarea hemofiliei;
(220) 2011.09.15
05 - preparate farmaceutice.

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

029813
2011.09.15
85/411,805
2011.08.31
US
BIOGEN IDEC MA INC., US
14, Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: albastru de diferite
nuanţe, verde de diferite nuanţe, roşu,
cafeniu, gri, alb, negru.
(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
(531) CFE(5) 07.03.02; 19.01.01; 19.01.04; 26.01.13;
27.05.24; 29.01.15.

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

(540)
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029811
2011.09.15
85/411,815
2011.08.31
US
BIOGEN IDEC MA INC., US
14, Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii

(511) NCL(9)
(320) 2011.08.31
05 - preparate farmaceutice pentru tratarea hemofiliei;
(220) 2011.09.15
05 - preparate farmaceurice.

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

029814
2011.09.15
85/411,801
2011.08.31
US
BIOGEN IDEC MA INC., US
14, Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
(320) 2011.08.31
05 - preparate farmaceutice pentru tratarea hemofiliei;
(220) 2011.09.15
05 - preparate farmaceutice.

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

029815
2011.09.15
85/411,811
2011.08.31
US
BIOGEN IDEC MA INC., US
14, Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii

(540)

MD - BOPI 2/2012
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
import-export, servicii prestate de reţea de
magazine;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) NCL(9)
(320) 2011.08.31
05 - preparate farmaceutice pentru tratarea hemofiliei;
(220) 2011.09.15
05 - preparate farmaceutice.

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

029816
2011.09.15
85/411,822
2011.08.31
US
BIOGEN IDEC MA INC., US
14, Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
(320) 2011.08.31

(210) 029922
(220) 2011.09.30
(730) Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical.

(210) 029923
(220) 2011.09.30
(730) Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
(540)

05 - preparate farmaceutice pentru tratarea hemofiliei;
(220) 2011.09.15
05 - preparate farmaceutice.

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029890
(220) 2011.09.28
(730) VOX-DESIGN S.R.L., firmă, MD
Str. Arhanghelul Mihail nr. 28,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 029924
(220) 2011.09.30
(730) Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
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(540)

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical.

(210) 029925
(220) 2011.09.30
(730) Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
09 - fluiere, aparate electronice şi instrumente
pentru urmărirea, depistarea şi monitorizarea
de la distanţă a animalelor;

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029935
(220) 2011.10.05
(730) GORELOV Vladislav, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 47, ap. 17,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice,
clişee;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, roz, gri.
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-
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21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

MĂRCI
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor din clasele 03,
05, 06, 09, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28 şi 31
pentru terţi în supermarketuri, hipermarketuri,
buticuri şi magazine; servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri şi magazine;
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) 03.01.06; 03.01.08; 26.01.02; 27.05.09;
29.01.15.

(210) 029938
(220) 2011.10.04
(730) MSD International Holdings GmbH, corporaţie organizată conform legilor Elveţiei,
CH
Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, Elveţia
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice de uz uman.

MD - BOPI 2/2012
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029953
(220) 2011.10.10
(730) Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu
"Farma Start", UA
bul. I. Lepse, bud. 8, m. Kiev, 03124, Ucraina
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; anestezice; truse de prim ajutor; analgezice; febrifuge; depurative; bomboane de uz farmaceutic; medicamente de uz medicinal; medicamente de uz veterinar; medicamente pentru
medicina umană; ceaiuri medicinale; ierburi
medicinale; unguente de uz farmaceutic;
poţiuni medicinale; infuzii medicinale; decocturi de uz farmaceutic; pilule de uz farmaceutic; aditivi nutritivi de uz medical; suplimente
alimentare minerale; produse cu oligoelemente pentru consum uman şi animal; sedative; somnifere; vasodilatatoare; spasmolitice; produse antimigrenoase, produse contra
cefaleei; supozitoare; comprimate, pastile de
uz farmaceutic; tranchilizante; calmante;
produse chimico-farmaceutice; produse chimice de uz medical; produse chimice de uz
farmaceutic; elixire (produse farmaceutice).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029947
(220) 2011.10.05
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6,
MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(210) 029968
(220) 2011.10.11
(730) SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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(210) 029972
(220) 2011.10.17
(730) GRAND RESURS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Şos. Hînceşti nr. 61,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 02.07.02; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.12.

(210) 029985
(220) 2011.10.18
(730) "HOROLISKII MOLOCINOKONSERVNÎI
KOMBINAT DETSKIH PRODUKTOV",
societate pe acţiuni publică, UA
m. HOROL, str. Molodejnaia, 17, 37800,
Ucraina
(540)

TRADEMARKS
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 02.03.23; 02.05.24; 02.07.23; 24.17.02;
27.07.01; 28.05.00.

(210) 030005
(220) 2011.10.13
(730) COJOCARU Ruslan, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "1972".
(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; mate-
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43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 030007
(220) 2011.10.13
(730) VIERU Călin, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 48, bloc 1, ap. 7,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

MD - BOPI 2/2012
(210) 030012
(220) 2011.10.17
(730) Karl M. Eckl, DE
Am kalten Bühl 16, D-94359 Loitzendorf,
Germania
(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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
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 calculatoarelor şi a programelor de calculator;
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) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.09;
27.05.24; 29.01.13.

(210) 030011
(220) 2011.10.17
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 030013
(220) 2011.10.17
(730) The Coca-Cola Company, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru-deschis, roz.
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(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 fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 01.15.09; 01.15.14; 01.15.15; 01.15.21;
27.05.03; 29.01.15.

(210) 030014
(220) 2011.10.18
(730) Supreme Protein, Inc., corporaţie din
statul New Jersey, US
2231 Landmark Place, Manasquan, New
Jersey 08736, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®".
(511) NCL(9)
05 - alimente nutritive, batoane pentru sportivi şi
batoane proteice.

TRADEMARKS
(210) 030029
(220) 2011.10.24
(730) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., US
650 Madison Avenue, New York, N.Y.
10022, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
03 - parfum, apă de colonie, apă de toaletă, apă
de parfum, produse pentru/după bărbierit, gel
de ras, cremă de ras, cremă după bărbierit,
loţiune după bărbierit, balsam după bărbierit,
antiperspirant, deodorant cu caracter personal, pudră de talc, pudră pentru corp, produse cosmetice şi produse de îngrijire pentru
înfrumuseţare, cremă hidratantă pentru corp,
loţiune şi cremă de faţă şi corp, exfoliant,
săpun pentru corp, cremă şi loţiune pentru
bronzat, cremă şi loţiune pentru protecţia
solară, produse pentru îngrijirea părului, şi
anume şampon, condiţioner, soluţie pentru
spălat părul, soluţie pentru clătit părul, loţiune
şi cremă de păr, briliantină şi preparat pentru
stimularea scalpului, produse pentru baie şi
duş, şi anume săpun de toaletă, şampon
pentru corp, soluţie pentru frecarea corpului,
soluţie pentru corp pentru piele sensibilă,
săruri de baie, gel de baie şi gel de duş, ulei
pentru baie şi duş, uleiuri esenţiale.

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.09; 26.11.08; 26.11.21;
27.05.11.

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

030023
2011.10.20
2011/33743
2011.04.22
TR
British American Tobacco (Brands) Limited,
GB
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, Regatul Unit

(540)

(511) NCL(9)
34 - ţigări, tutun şi produse din tutun.
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(210) 030030
(220) 2011.10.24
(730) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., US
650 Madison Avenue, New York, N.Y.
10022, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
03 - parfum, apă de colonie, apă de toaletă, apă
de parfum, parfum şi cosmetice, produse
pentru/după bărbierit, gel de ras, cremă de
ras, cremă după bărbierit, loţiune după bărbierit, balsam după bărbierit, antiperspirant,
deodorant cu caracter personal, pudră de
talc, pudră pentru corp, produse cosmetice şi
produse de îngrijire pentru înfrumuseţare,

MĂRCI
cremă hidratantă pentru corp, loţiune şi cremă de faţă şi corp, exfoliant, săpun pentru
corp, cremă şi loţiune pentru bronzat, cremă
şi loţiune pentru protecţia solară, produse
pentru îngrijirea părului, şi anume şampon,
condiţioner, soluţie pentru spălat părul, soluţie pentru clătit părul, loţiune şi cremă de
păr, briliantină şi preparat pentru stimularea
scalpului, produse pentru baie şi duş, şi anume săpun de toaletă, şampon pentru corp,
soluţie pentru frecarea corpului, soluţie pentru corp pentru piele sensibilă, săruri de baie,
gel de baie şi gel de duş, ulei pentru baie şi
duş, uleiuri esenţiale.

MD - BOPI 2/2012
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

030039
2011.10.21
85/411,818
2011.08.31
US
BIOGEN IDEC MA INC., US
14, Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
(320) 2011.08.31
(210) 030031
(220) 2011.10.24
(730) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., US
650 Madison Avenue, New York, N.Y.
10022, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
03 - parfum, apă de colonie, apă de toaletă, apă
de parfum, parfum şi cosmetice, produse
pentru/după bărbierit, gel de ras, cremă de
ras, cremă după bărbierit, loţiune după bărbierit, balsam după bărbierit, antiperspirant,
deodorant cu caracter personal, pudră de
talc, pudră pentru corp, produse cosmetice şi
produse de îngrijire pentru înfrumuseţare,
cremă hidratantă pentru corp, loţiune şi cremă de faţă şi corp, exfoliant, săpun pentru
corp, cremă şi loţiune pentru bronzat, cremă
şi loţiune pentru protecţia solară, produse
pentru îngrijirea părului, şi anume şampon,
condiţioner, soluţie pentru spălat părul, soluţie pentru clătit părul, loţiune şi cremă de păr,
briliantină şi preparat pentru stimularea scalpului, produse pentru baie şi duş, şi anume
săpun de toaletă, şampon pentru corp, soluţie pentru frecarea corpului, soluţie pentru
corp pentru piele sensibilă, săruri de baie,
gel de baie şi gel de duş, ulei pentru baie şi
duş, uleiuri esenţiale.

05 - preparate farmaceutice pentru tratarea hemofiliei;
(220) 2011.10.21
05 - preparate farmaceutice.

(210) 030042
(220) 2011.10.24
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., corporaţie
din statul New Jersey, US
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey, 08889-0100,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 030047
(220) 2011.10.25
(730) Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
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(540)

TRADEMARKS
(210) 030050
(220) 2011.10.25
(730) Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; amestecuri pentru sugari;
29 - lapte şi produse lactate; lapte praf şi băuturi
pe bază de lapte.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9)
05 - preparate nutritive pediatrice; substanţe dietetice de uz medical; lapte praf pentru sugari,
alimente pentru sugari;

(210) 030048
(220) 2011.10.25
(730) Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
(540)

29 - lapte şi produse lactate; lapte praf şi băuturi
pe bază de lapte.

(511) NCL(9)
05 - preparate nutritive pediatrice; substanţe dietetice de uz medical; lapte praf pentru sugari,
alimente pentru sugari;

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 030051
(220) 2011.10.25
(730) Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
(540)

29 - lapte şi produse lactate; lapte praf şi băuturi
pe bază de lapte.

(210) 030049
(220) 2011.10.25
(730) Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; amestecuri pentru sugari;
29 - lapte şi produse lactate; lapte praf şi băuturi
pe bază de lapte.
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(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical, preparate
nutritive pediatrice; suplimente nutritive dietetice pentru copii; amestecuri pentru sugari;
alimente pentru sugari;
29 - băuturi proteice pe bază de lapte; lapte şi produse lactate.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 030052
(220) 2011.10.25
(730) Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical; preparate
nutritive pediatrice; suplimente nutritive dietetice pentru copii; amestecuri pentru sugari;
alimente pentru sugari;

MD - BOPI 2/2012
(540)

29 - băuturi proteice pe bază de lapte; lapte şi produse lactate.

(210) 030063
(220) 2011.10.25
(730) DEPOZITARUL CENTRAL S.A., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 119/A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 01.01.10; 01.01.13; 05.13.25; 24.01.03;
25.01.06; 25.01.15; 28.05.00.

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 030096
(220) 2011.11.01
(730) GENERAL MOTORS LLC, (a limited liability
company organized and existing under
the laws of the State of Delaware), US
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite
ale Americii
(540)

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 24.15.03; 25.01.09; 26.03.23; 26.04.08;
26.04.11; 26.04.12; 26.04.18; 27.05.01.

(210) 030087
(220) 2011.10.27
(730) ROMANEŞTI S.A., MD
MD-3728, Romăneşti, Străşeni,
Republica Moldova

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
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produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehiculele terestre); instrumente
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate
şi mecanisme pentru aparate cu preplată;
case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru 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;

TRADEMARKS
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 calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(531) CFE(5) 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11.

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

030100
2011.11.02
85/387,841
2011.08.03
US
Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
03 - cosmetice; apă de colonie; apă de toaletă;
parfumuri; arome de uz personal; săpunuri
pentru baie în formă lichidă, solidă şi în
formă de gel; preparate pentru îngrijirea
părului; produse de curăţare nemedicinale de
uz personal, şi anume produse de curăţare
pentru corp, produse de curăţare pentru
piele, produse de curăţare pentru faţă; uleiuri
esenţiale de uz personal; preparate nemedicinale pentru îngrijirea pielii; preparate nemedicinale pentru îngrijirea pielii la bronzat;
articole de toaletă nemedicinale.

(210) 030101
(220) 2011.11.04
(730) CEREPANOV Vitalii, MD
Str. Bucureşti nr. 8, ap. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
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;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
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(511) NCL(9)
35 - servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;

MĂRCI
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 030102
(220) 2011.11.04
(730) EFIMOV Alexandr, MD
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, ap. 77,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
SERICOV Dmitrii, MD
Str. A. Dimo nr. 44, MD-2003, Durleşti,
Chişinău, Republica Moldova
CROITORI Roman, MD
Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 163,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; 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;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;

MD - BOPI 2/2012
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.
(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.17.

(210) 030109
(220) 2011.11.07
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under
the laws of the State of Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite
ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
09 - module electronice de interfaţă comercializate ca o parte componentă a unui autovehicul terestru pentru interfaţa cu şi fără fir a
dispozitivelor electronice portabile şi mobile.

(210) 030119
(220) 2011.11.07
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;

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

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

(210) 030120
(220) 2011.11.07
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice 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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 030121
(220) 2011.11.07
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(210) 030122
(220) 2011.11.07
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice 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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 030123
(220) 2011.11.07
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
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de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

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

(210) 030124
(220) 2011.11.07
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, 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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;

(210) 030126
(220) 2011.11.07
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, 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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

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

(210) 030125
(220) 2011.11.07
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice

(210) 030127
(220) 2011.11.07
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, 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 mu-
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laje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 030128
(220) 2011.11.07
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, 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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 030133
(220) 2011.11.08
(730) ALIOHIN Oleg, MD
Bd. Renaşterii nr. 16, ap. 35,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "CIDER", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(9)
33 - cidru, băuturi alcoolice, cocteiluri alcoolice,
toate pe bază de cidru.
(531) CFE(5) 05.13.25; 25.01.19; 25.01.25; 27.05.03;
27.05.24.

(210) 030153
(220) 2011.11.11
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, 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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 030154
(220) 2011.11.11
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, 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 mu-
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MD - BOPI 2/2012
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

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

(210) 030155
(220) 2011.11.11
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, 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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;

(210) 030157
(220) 2011.11.11
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, 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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

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

(210) 030156
(220) 2011.11.11
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, 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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;

(210) 030164
(220) 2011.11.11
(730) The Gillette Company, US
One Gillette Park, Boston, MA 02127,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate de ras, şi anume creme de ras,
geluri de ras, loţiuni de ras şi spume de ras;
loţiuni şi balsamuri după ras; preparate pentru spălarea şi hidratarea feţei înainte de ras;
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea pielii.
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(210) 030177
(220) 2011.11.10
(730) PÎRĂU Irina, MD
Str. Milano nr. 82, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
PÎRĂU Sergiu, MD
Calea Ieşilor nr. 59/1, ap. 138,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
38 - telecomunicaţii.

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.11; 05.03.04; 05.07.10;
07.01.18; 07.05.08; 19.09.02; 24.13.01; 25.01.05;
25.01.06; 28.05.00.

(210) 030192
(220) 2011.11.22
(730) COJOCARU Ruslan, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(531) CFE(5) 24.17.02; 26.01.01; 26.11.06; 26.11.12;
27.05.03; 27.05.12; 27.05.17.

(210) 030182
(220) 2011.11.18
(730) KRISTEV Simion, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 1,
MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(210) 030194
(220) 2011.11.18
(730) ZAO "TD Korund", RU
Ul. Vvedenskogo, d. 13 B, Moskva, 117342,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(9)
17 - materiale de compactizare şi ermetizare a
joncţiunilor, inclusiv spumă de montaj.

(210) 030195
(220) 2011.11.18
(730) ZAO "TD Korund", RU
Ul. Vvedenskogo, d. 13 B, Moskva, 117342,
Federaţia Rusă
(540)
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(511) NCL(9)
17 - materiale de compactizare şi ermetizare a
joncţiunilor, inclusiv spumă de montaj.

MD - BOPI 2/2012
(540)

(210) 030196
(220) 2011.11.18
(730) ZAO "TD Korund", RU
Ul. Vvedenskogo, d. 13 B, Moskva, 117342,
Federaţia Rusă
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, auriu.
(511) NCL(9)
02 - grunduri, anhidridă titanică (pigment), vopsele bactericide, vopsele pentru lemn, vopsele
pentru articole de ceramică, vopsele ignifuge, vopsele împotriva murdăriei, emailuri
pentru vopsire, vopsele, lacuri pentru asfalt,
uleiuri anticorosive, uleiuri de protecţie pentru lemn, masticuri (răşină naturală), adaosuri
pentru vopsele, materiale de acoperire (vopsele), materiale de acoperire (vopsele) pentru lemn, grunduri de protecţie pentru rame,
preparate anticorosive, preparate de protecţie pentru metale, mordanţi pentru lemn, dizolvanţi pentru vopsele, dizolvanţi pentru lacuri, soluţii de var, preparate pentru tencuieli
interioare, preparate pentru prevenirea oxidării metalului, compoziţii anticorosive, preparate pentru protecţia lemnului, extracte
colorante din lemn, emailuri (lacuri), emulsii
de argint (pigmenţi).

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ®.
(591) Culori revendicate: galben, verde, bej, gri.
(511) NCL(9)
02 - vopsele, emailuri, lacuri; produse de protecţie a metalelor împotriva coroziunii; produse
pentru prevenirea degradării lemnului; coloranţi; mordanţi; răşini naturale neprelucrate.
(531) CFE(5) 25.03.13; 26.04.03; 28.05.00; 29.01.14.

(210) 030199
(220) 2011.11.14
(730) ETOLAUR S.R.L., MD
Str. Voluntarilor nr. 16,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 26.04.02; 27.01.03; 28.05.00; 29.01.13.

(210) 030197
(220) 2011.11.18
(730) ZAO "TD Korund", RU
Ul. Vvedenskogo, d. 13 B, Moskva, 117342,
Federaţia Rusă
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(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;

TRADEMARKS
(210) 030203
(220) 2011.11.21
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India
(540)

30 - făină şi produse cerealiere, pâine, articole de
patiserie şi cofetărie, drojdie, prafuri de copt;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 02.01.11; 04.05.02; 04.05.03; 04.05.05;
09.07.19; 27.05.10.

(210) 030201
(220) 2011.11.21
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; preparate farmaceutice şi medicale de uz uman şi
veterinar.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 030207
(220) 2011.11.18
(730) JICOL Andrei, MD
Str. Severnii nr. 3, ap. 36,
MD-3200, Bender, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; preparate farmaceutice şi medicale de uz uman şi
veterinar.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 030202
(220) 2011.11.21
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17.

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; preparate farmaceutice şi medicale de uz uman şi
veterinar.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(220) 2011.11.18
(730) JICOL Andrei, MD
Str. Severnii nr. 3, ap. 36,
MD-3200, Bender, Republica Moldova
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(540)

(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;

(511) NCL(9)
(320) 2011.08.24

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

(210) 030210
(220) 2011.11.23
(730) BAZIUC Elena, MD
Str. Grenoble nr. 203, ap. 33,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

030222
2011.11.22
59654/2011
2011.08.24
CH
NEW YORKER FASHION CORPORATION,
US
1209 Orange St., Wilmington 19801, New
Castle, Delaware, Statele Unite ale Americii

03 - preparate pentru spălat şi albit; preparate
pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie şi apă parfumată de
toate tipurile, în particular parfumuri, apă de
parfum, apă de toaletă, deodorante de uz
personal; uleiuri esenţiale, produse de înfrumuseţare şi pentru îngrijirea corpului; produse tonice pentru păr, şampoane şi preparate
pentru îngrijirea părului; cosmetice; creme
pentru piele; loţiuni cosmetice; produse pentru bărbierit şi de îngrijire după bărbierit; produse pentru îngrijirea dinţilor; aditivi cosmetici pentru baie; rujuri; beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice; lac de unghii; cremă de încălţăminte, produse pentru machiaj;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, suporturi electronice de date, discuri
acustice, suporturi acustice de toate tipurile;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; ochelari
şi părţi de ochelari, în particular ochelari de
soare, ochelari de sport, ochelari de schi,
ochelari de protecţie; rame pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, tocuri pentru ochelari;
căşti de protecţie, vizoare de protecţie pentru
căşti, viziere protectoare şi apărătoare pentru
căşti de protecţie, echipamente de protecţie
pentru sport, în particular cotiere şi genunchiere, manşete de protecţie şi glezniere,
articole de protecţie a corpului, mănuşi de
protecţie;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea
(necuprinse în alte clase); giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase; bijuterii pentru haine;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului; curele de ceas;

77

MD - BOPI 2/2012
18 - piele şi imitaţii din piele şi produse din aceste
materiale (incluse în clasa 18); piei de animale şi piei; geamantane, genţi şi valize;
genţi rucsac, genţi sport, genţi de mână,
ghiozdane pentru şcoală, rucsacuri, truse de
voiaj (din piele); articole din piele de dimensiuni mici; genţi de damă, portofele de buzunar, portofele pentru chei; portofele de centură şi de brâu; umbrele, umbrele de soare şi
bastoane; bice, hamuri şi articole de şelărie;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte
de exterior pentru bărbaţi şi femei; îmbrăcăminte pentru copii; trusouri (îmbrăcăminte);
lenjerie de corp; lenjerie; corsete; ciorapi;
curele, bretele, eşarfe, baticuri, mănuşi, cravate, banderole de cap; costume de baie
pentru bărbaţi şi femei; încălţăminte de oraş
şi de plimbare pentru bărbaţi şi femei, încălţăminte pentru copii; îmbrăcăminte de drumeţie şi excursii, îmbrăcăminte de exterior şi
pentru alpinism; încălţăminte de drumeţie şi
excursii; îmbrăcăminte de exterior şi pentru
alpinism; acoperământ de cap pentru drumeţie, excursii şi activităţi montane; îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de acoperit
capul pentru fotbal, baschet, handbal şi volei;
îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de
acoperit capul pentru jogging, fitness şi
gimnastică; îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole de acoperit capul pentru tenis,
squash şi badminton; îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de acoperit capul pentru
skating, skateboard, patinaj cu role, hochei,
fotbal, base-ball şi box; îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de acoperit capul pentru
ciclism; îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
de acoperit capul pentru sporturi ecvestre;
îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de
acoperit capul pentru golf; îmbrăcăminte,
încălţăminte şi articole de acoperit capul pentru sporturi acvatice, în particular pentru surfing, navigaţie, canotaj, canoe şi scufundări;
îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de
acoperit capul pentru schi alpin, schiere şi
snowboarding; îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole de acoperit capul pentru patinaj şi
hochei pe gheaţă;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport (incluse în clasa 28) şi părţi ale lor, în
particular articole de sport pentru drumeţie,
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alpinism, fotbal american, baschet, handbal,
volei, tenis, squash, badminton, hochei, fotbal, base-ball, ciclism, echitaţie, golf, surfing,
navigaţie, canotaj, canoe, scufundări, schi
alpin, schiere şi snowboarding, patinaj şi
hochei pe gheaţă, pentru fitness, skating şi
skateboarding; genţi de schi; genţi pentru
păstrarea şi transportarea echipamentelor
sportive, în particular genţi pentru schiuri,
snowboard-uri, skateboard-uri, patine cu roţi,
patine de gheaţă şi patine cu rotile;
(220) 2011.11.22
25 - îmbrăcăminte de exterior, în particular pulovere, jerseuri, veste, compleuri, bluze, bluzecămăşi, rochii, fuste, inclusiv fuste-pantaloni,
pantaloni, costume-combinezon, mantouri,
salopete, combinezoane, parka, hanorace,
scurte de vânt, şorturi, blugi, rochii de casă,
jachete sport, jachete, lenjerie de corp, în
particular tricouri, maiouri, slipi; pălării, şepci
şi bonete, cravate şi batiste, bandane, baticuri şi eşarfe; halate de baie şi bonete pentru
baie; haine impermeabile, botine, pantofi şi
papuci pentru bărbaţi, femei, copii şi sugari;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; promovarea vânzarilor, lucrări de birou; servicii de vânzare cu
amănuntul şi angro, servicii de vânzare prin
Internet a produselor indicate în clasele 03,
09, 14, 18, 25 şi 28, în particular a produselor de înfrumuseţare şi îngrijire a corpului,
articolelor de parfumerie, ochelarilor şi părţilor lor, bijuteriilor, bijuteriilor pentru haine,
ceasurilor, a articolelor din piele şi imitaţii din
piele şi produselor fabricate din aceste materiale, a genţilor, genţilor de mână, articolelor
din piele de dimensiuni mici, îmbrăcămintei,
încălţămintei şi articolelor de acoperit capul,
a articolelor de gimnastică şi sport şi genţilor
pentru păstrarea şi transportarea echipamentelor sportive.
(531) CFE(5) 27.01.08; 27.01.09.

(210) 030227
(220) 2011.11.23
(730) ALMANI LUX S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 58/5,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 2/2012
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 030230
(220) 2011.11.25
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02.

(210) 030229
(220) 2011.11.23
(730) ALMANI LUX S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 58, bloc 5,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.20; 05.05.23; 17.02.05;
19.03.03; 25.01.25; 25.12.25; 26.11.14.

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;

(210) 030231
(220) 2011.11.25
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
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(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 03.06.11; 19.03.03; 25.01.25; 25.07.25;
25.12.25.

(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.

(210) 030233
(220) 2011.11.25
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(531) CFE(5) 05.03.13; 19.03.03; 25.01.25; 25.07.20;
25.07.25; 25.12.25.

(210) 030232
(220) 2011.11.25
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 03.06.11; 19.03.03; 25.01.25; 25.07.25;
25.12.25; 26.11.13.
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MĂRCI
(210) 030234
(220) 2011.11.25
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(591) Culori revendicate: violet, roz, negru, albastru, alb, sur.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 09.01.10; 09.03.01; 09.03.05; 09.05.16;
09.07.01; 19.03.03; 25.01.25; 27.05.01; 29.01.15.

MD - BOPI 2/2012
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, sur, negru, albastru,
roz-deschis, alb.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 02.03.01; 09.07.01; 09.07.25; 19.03.03;
27.05.01; 29.01.15.

(210) 030236
(220) 2011.11.25
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(210) 030235
(220) 2011.11.25
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit

81

MD - BOPI 2/2012
(591) Culori revendicate: albastru-deschis, sur, alb.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 19.03.03; 25.07.01; 25.07.03; 25.07.04;
29.01.13.

TRADEMARKS
cole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 19.03.03; 25.07.01; 25.07.03; 29.01.13.

(210) 030238
(220) 2011.11.25
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(210) 030237
(220) 2011.11.25
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(591) Culori revendicate: roz, roz-deschis, auriu,
negru, violet, alb.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(591) Culori revendicate: bej, roz-deschis, alb.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; arti-
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(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.21; 03.06.11; 19.03.03;
29.01.15.

(210) 030239
(220) 2011.11.25
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 2/2012
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 18.01.19; 24.17.25; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 030258
(220) 2011.11.25
(730) RITUS-AV S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Bucureşti nr. 85, ap. 2,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, sur, albastrudeschis, auriu, negru, alb.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.21; 03.06.11; 19.03.03;
29.01.15.

(210) 030241
(220) 2011.11.24
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
Bd. Dacia nr. 44,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, albastru, roşu.

(511) NCL(9)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
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 personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 030259
(220) 2011.11.28
(730) PRICOMTAX COM S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Cetatea Albă nr. 16-A,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 2/2012
(540)

TRADEMARKS
laje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 030263
(220) 2011.11.30
(730) GMP LTD, GE
Zemo Vedzisi Str. 103, 0160, Tbilisi, Georgia
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, galben, bordo, alb.
(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;

(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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 29.01.14.

(210) 030262
(220) 2011.11.30
(730) GMP LTD, GE
Zemo Vedzisi Str. 103, 0160, Tbilisi, Georgia
(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 mu-

84

(210) 030264
(220) 2011.11.30
(730) GMP LTD, GE
Zemo Vedzisi Str. 103, 0160, Tbilisi, Georgia
(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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

MĂRCI
(210) 030266
(220) 2011.11.30
(730) GMP LTD, GE
Zemo Vedzisi Str. 103, 0160, Tbilisi, Georgia
(540)

MD - BOPI 2/2012
(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;
(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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 030267
(220) 2011.11.30
(730) GMP LTD, GE
Zemo Vedzisi Str. 103, 0160, Tbilisi, Georgia
(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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 030270
(220) 2011.11.30
(730) OOO "Lacvir", RU
142800 Stupino, ul. Frunze, vl. 9/14,
Moskovskaya obl., Federaţia Rusă

(210) 030283
(220) 2011.10.10
(730) PSP ONLINE S.R.L., MD
Str. Mioriţa nr. 3/1, ap. 48,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu-deschis, roşu-închis,
alb.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 24.15.01; 25.03.09; 26.05.01; 26.05.18;
27.05.24; 29.01.12.

(210) 030285
(220) 2011.12.02
(730) Shanghai Feixun Communication Co.,
Ltd., CN
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Building 20, 90, HQ Business Park, 4855
Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai,
China
(540)

(511) NCL(9)
09 - antene; modeme; telefoane video; emiţătoare de semnale electronice; cabluri de fibră
optică; aparate de procesare a datelor; aparate telefonice; memorii pentru calculatoare;
telefoane portabile; aparate portabile de emisie-recepţie.
(531) CFE(5) 27.05.01.

(210) 030309
(220) 2011.12.07
(730) INCASO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Şos. Hînceşti nr. 138/1,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 030310
(220) 2011.11.29
(730) EUROLAB S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Bd. Traian nr. 7/1,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: gri, vişiniu.
(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 distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii operaţionale on-line de negociere,
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de bunuri şi/sau servicii; servicii de
negociere on-line în care vânzătorul afişează
produsele care urmează să fie oferite spre
vânzare şi cererea de ofertă se face prin
intermediul Internetului pentru a facilita vânzarea de bunuri şi servicii printr-o reţea de
calculatoare şi furnizarea de feedback evaluativ şi evaluări de bunuri şi servicii ale vânzătorilor, valoarea şi preţurile bunurilor şi a serviciilor vânzătorilor, performanţa cumpărătorilor şi a vânzătorilor, livrarea, precum şi experienţa globală de negociere în legătură cu
acestea; servicii de publicitate;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
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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) 24.07.02; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 030311
(220) 2011.12.07
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa
companiei turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI

MD - BOPI 2/2012

(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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.

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

(210) 030313
(220) 2011.12.07
(730) IDEEA PRIM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Grătieşti nr. 2,
MD-2050, Stăuceni, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 030314
(220) 2011.12.08
(730) VIAŢA DULCE S.R.L., MD
Str. Ana şi Alexandru nr. 20, ap. 86,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 02.01.11; 02.01.23; 22.01.15; 25.01.06;
27.05.02; 29.01.15.

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(591) Culori revendicate: galben, albastru, roşu,
alb, roz.
(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;

(210) 030315
(220) 2011.12.08
(730) VIAŢA DULCE S.R.L., MD
Str. Ana şi Alexandru nr. 20, ap. 86,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

TRADEMARKS
(540)

(210) 030317
(220) 2011.12.07
(730) G.L. Pharma GmbH, AT
A-8502 Lannach, Schlossplatz 1, Austria
(540)

(591) Culori revendicate: albastru pantone 286 c,
gri pantone 430 c.
(511) NCL(9)
05 - medicamente de uz uman.
(531) CFE(5) 19.13.21; 26.05.01; 26.05.12; 29.01.12.

(210) 030318
(220) 2011.12.07
(730) British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun, ţigări, produse din tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 27.05.21.

(210) 030319
(220) 2011.12.07
(730) British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
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(511) NCL(9)
34 - tutun, ţigări, produse din tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 24.09.14; 25.01.19; 27.05.10; 27.05.17.

(210) 030320
(220) 2011.12.07
(730) British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
34 - tutun, ţigări, produse din tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 24.09.14; 25.01.19; 27.05.10; 27.05.17.

MD - BOPI 2/2012
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare; săpunuri; şampoane;
05 - biocide.

(210) 030322
(220) 2011.12.08
(730) LABIONDA-PLUS S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 3, bloc 3,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 030336
(220) 2011.12.12
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under
the laws of the State of Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(511) NCL(9)
12 - vehicule terestre.
(210) 030332
(220) 2011.12.08
(730) AGROVIN BULBOACA S.A., MD
Str. Dacia, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi,
Republica Moldova
(540)

(210) 030337
(220) 2011.12.12
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a corporation organized and existing
under the laws of the State of Michigan, US
915 East 32nd Street, City of Holland, State
of Michigan 49423, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(210) 030333
(220) 2011.12.08
(730) "MEXON" LTD, BG
266 "Vasil Levski" Str, 4003 Plovdiv, Bulgaria
(540)

(511) NCL(9)
09 - acumulatoare, grile conductibile pentru acumulatoare şi aparate pentru încărcarea acumulatoarelor.

(210) 030338
(220) 2011.12.09
(730) KORYNAMOL S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Independenţei nr. 6/1,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova

89

MD - BOPI 2/2012
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 030341
(220) 2011.12.13
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ®.
(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.
(531) CFE(5) 26.04.02; 26.11.09; 27.05.10; 27.05.24.

(210) 030339
(220) 2011.12.13
(730) FLUMED-FARM S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Cetatea Albă nr. 176,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice antiinflamatoare, decongestante, antibacteriene.

(210) 030340
(220) 2011.12.14
(730) EXPERTLAB S.R.L., MD
Şos. Balcani nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

90

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "quality tobacco", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 03.01.22; 10.01.25; 19.03.03; 24.01.18;
25.12.25; 27.05.17.

(210) 030342
(220) 2011.12.13
(730) Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 2/2012
(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; construcţii nemetalice transportabile;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

(210) 030345
(220) 2011.12.14
(730) BEIFA GROUP CO., LTD., CN
NO. 298 JIANGNAN ROAD (EAST) BEILUN,
NINGBO, ZHEJIANG, 315801, China
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "EST. 1975", "AMERICAN BLEND",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu-deschis, roşu-închis,
alb, auriu-deschis.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 03.01.22; 10.01.25; 19.03.03; 24.01.18;
24.01.19; 26.11.09; 29.01.14.

(210) 030343
(220) 2011.12.13
(730) PANAINTE Zinaida, MD
Str. Poştei nr. 94, ap. 2,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee.
(531) CFE(5) 24.13.01; 27.05.09.

(210) 030347
(220) 2011.12.14
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY
COMPANY, a corporation organized and
existing under the laws of the State of
Michigan, US
915 East 32nd Street, City of Holland, State
of Michigan 49423, Statele Unite ale Americii
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MD - BOPI 2/2012
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
09 - acumulatoare, grile conductibile pentru acumulatoare şi aparate pentru încărcarea acumulatoarelor.
(531) CFE(5) 07.11.10; 26.04.16; 26.11.12; 27.05.01.

(210) 030349
(220) 2011.12.15
(730) Samsung Electronics Co., Ltd. (a Korean
Corporation), KR
416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republica Coreea
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, bleu.
(511) NCL(9)
09 - acumulatoare, grile conductibile pentru acumulatoare şi aparate pentru încărcarea acumulatoarelor.

(511) NCL(9)
07 - maşini electrice de uz casnic de spălat rufe;
aspiratoare electrice cu vid; mixere electrice
de uz casnic; maşini de spălat vase.

(531) CFE(5) 07.11.10; 26.04.16; 26.11.12; 29.01.14.

(210) 030348
(220) 2011.12.14
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY
COMPANY, a corporation organized and
existing under the laws of the State of
Michigan, US
915 East 32nd Street, City of Holland, State
of Michigan 49423, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 030354
(220) 2011.12.15
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1,
MD-2084, Cricova, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.07.10; 25.12.25; 26.04.04; 26.04.18;
26.11.14; 27.05.24.

92

MĂRCI
(210) 030355
(220) 2011.12.15
(730) PATRA TRADING S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Varniţa nr. 14, bloc 2,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 2/2012
(210) 030364
(220) 2011.12.15
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
(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;

38 - telecomunicaţii.

(210) 030366
(220) 2011.12.16
(730) TEXTIL FLOARE S.R.L., MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor din clasele 29,
30, servicii de comercializare pentru terţi
prestate de magazine de firmă.
(531) CFE(5) 26.04.01; 26.15.25; 27.05.01.

(210) 030363
(220) 2011.12.15
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 01.15.09; 24.09.03; 26.11.09.

(210) 030367
(220) 2011.12.19
(730) VINARI Lilia, MD
Bd. Dacia nr. 40/2, ap. 81,
MD-2061, Chişinău, Republica Moldova

38 - telecomunicaţii.
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MD - BOPI 2/2012
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 02.09.01; 05.05.06; 05.05.21; 24.17.01;
27.05.01.

(210) 030368
(220) 2011.12.19
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, 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
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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TRADEMARKS
(210) 030369
(220) 2011.12.20
(730) MIGHEODAN S.R.L., MD
Str. M. Lomonosov nr. 49, bloc 1, ap. 73,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
(531) CFE(5) 03.09.01; 09.01.07; 18.04.02; 26.01.04;
26.01.15; 26.01.18; 27.01.06; 28.05.00.

(210) 030370
(220) 2011.12.21
(730) McDonald’s Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of
the State of Delaware, US
One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
29 - alimente preparate din carne, carne de porc,
peşte şi produse din carne de pasăre, fructe
şi legume conservate şi fierte, ouă, caşcaval,
lapte, produse lactate, murături, deserturi;
30 - sandvişuri comestibile, sandvişuri din carne,
sandvişuri din carne de porc, sandvişuri din
peşte, sandvişuri din carne de pasăre, biscuiţi, pâine, prăjituri, fursecuri, ciocolată, cafea,
înlocuitori de cafea, ceai, muştar, terci de
ovăz, produse de patiserie, sosuri, condimente, zahăr;

MĂRCI
32 - băuturi nealcoolice, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii prestate de restaurante.

MD - BOPI 2/2012
(210) 030373
(220) 2011.12.22
(730) INTELISCON S.R.L., MD
Str. Constantin Brâncuşi nr. 110, of. 26,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 030371
(220) 2011.12.19
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(511) NCL(9)
32 - băutură energizantă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 030372
(220) 2011.12.22
(730) FIGHTING ENTERTAINMENT ASSOCIATION (FEA), asociaţie obştească, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 159,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 03.07.01; 26.01.15; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17.

(531) CFE(5) 17.05.01; 20.01.17; 25.03.03; 25.05.01;
26.01.06; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.17;
27.05.24.

(210) 030375
(220) 2011.12.22
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
(540)

(511) NCL(9)
03 - săpunuri; săpunuri medicinale; produse de
curăţare; produse de parfumerie; uleiuri esenţiale; deodorante şi antitranspirante; produse
pentru îngrijirea părului; şampoane şi balsamuri; coloranţi pentru păr; produse pentru
aranjarea părului; preparate de toaletă nemedicinale; preparate pentru baie şi duş;
preparate pentru îngrijirea pielii; uleiuri, creme şi loţiuni pentru piele; produse de ras;
produse înainte şi după ras; apă de colonie;
produse epilatoare; produse de bronzat şi de
protecţie contra soarelui; cosmetice; produse
de machiaj şi de demachiat; vaselină; preparate de îngrijire a buzelor; pudră de talc; vată
de uz cosmetic; beţişoare cu vată de uz cosmetic; batiste, tampoane sau şerveţele impregnate sau preumezite cu loţiuni personale
de curăţare sau cosmetice; măşti cosmetice,
măşti faciale.
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MD - BOPI 2/2012
(210) 030376
(220) 2011.12.22
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
(540)

(511) NCL(9)
03 - săpunuri; săpunuri medicinale; produse de
curăţare; produse de parfumerie; uleiuri esenţiale; deodorante şi antitranspirante; produse
pentru îngrijirea părului; şampoane şi balsamuri; coloranţi pentru păr; produse pentru
aranjarea părului; preparate de toaletă nemedicinale; preparate pentru baie şi duş;
preparate pentru îngrijirea pielii; uleiuri, creme şi loţiuni pentru piele; produse de ras;
produse înainte şi după ras; apă de colonie;
produse epilatoare; produse de bronzat şi de
protecţie contra soarelui; cosmetice; produse
de machiaj şi de demachiat; vaselină; preparate de îngrijire a buzelor; pudră de talc; vată
de uz cosmetic; beţişoare cu vată de uz cosmetic; batiste, tampoane sau şerveţele impregnate sau preumezite cu loţiuni personale
de curăţare sau cosmetice; măşti cosmetice,
măşti faciale.
(531) CFE(5) 03.07.11; 03.07.24.

(210) 030378
(220) 2011.12.21
(730) E! Entertainment Television, LLC, US
5750 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90036,
Statele Unite ale Americii
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TRADEMARKS
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "NETWORK", "®", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(9)
38 - telecomunicaţii; televiziune, televiziune prin
cablu, televiziune prin satelit, Internet, servicii
de difuzare a mijloacelor reţelei de comunicaţii mobile şi de radiodifuziune; difuziune,
transmisie şi prezentare de programe cu
conţinut audio şi vizual, cu conţinut media de
divertisment prin intermediul televiziunii, televiziunii prin cablu, televiziunii prin satelit;
difuziune, transmisie şi prezentare video la
comandă; comunicaţii prin mijloace digitale
de reţea, prin Internet, reţele fără fir şi prin
reţele de comunicaţii mobile; servicii de
podcasting (publicarea înregistrărilor digitale
a programelor radio sau de televiziune în
Internet) şi webcasting (difuzare prin Internet); aprovizionarea on-line a forumurilor de
discuţie şi plăci electronice pentru transmiterea mesajelor în rândul utilizatorilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale; servicii de elaborare a programelor de televiziune; servicii de divertisment în elaborarea programelor de televiziune, servicii de elaborare a programelor de
televiziune prin cablu, servicii de elaborare a
programelor de televiziune prin satelit, servicii de elaborare a programelor prin Internet şi
programelor prin intermediul reţelelor fără fir
şi reţelelor de comunicaţii mobile; servicii de

MĂRCI
elaborare a programelor video prin intermediul Internetului şi a reţelelor fără fir şi reţelelor de comunicaţii mobile; servicii de elaborare a programelor pentru performanţele şi
spectacolele televizate; programe de televiziune în curs de desfăşurare; servicii de divertisment, inclusiv servicii de producere a
programelor de televiziune, televiziune prin
cablu, video la comandă, servicii digitale,
servicii prin satelit, servicii fără fir, serviciile
reţelelor de comunicaţii mobile, programe de
Internet şi conţinut media de divertisment,
servicii de producere a programelor cu conţinut audio şi video; aprovizionarea de jurnale
on-line, inclusiv bloguri, servicii de prezentare a ştirilor şi informaţiilor prin Internet şi
prin reţele de comunicaţii mobile şi fără fir.
(531) CFE(5) 24.17.02; 26.01.18; 27.05.09; 27.05.17;
29.01.12.

(210) 030394
(220) 2011.12.28
(730) RASNA-PLUS S.R.L., societate
comercială, MD
Calea Orheiului nr. 111, bloc 3, ap. 39,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 2/2012
(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(9)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
(531) CFE(5) 02.05.23; 27.03.02; 27.05.02; 29.01.12.

(210) 030396
(220) 2011.12.27
(730) FARM MEAT PROCESSING S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Independenţei nr. 30, bloc 4,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.

(210) 030395
(220) 2011.12.28
(730) RASNA-PLUS S.R.L., societate
comercială, MD
Calea Orheiului nr. 111, bloc 3, ap. 39,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, auriu, bordo.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate de
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
(531) CFE(5) 25.03.03; 26.04.18; 26.05.18; 27.01.09;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13.
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(210) 030397
(220) 2011.12.13
(730) VOX-DESIGN S.R.L., firmă, MD
Str. Arhanghelul Mihail nr. 28,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: albastru, alb.
(511) NCL(9)
19 - plăci din ceramică pentru pereţi şi podele;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.09.04; 26.04.02; 26.04.15; 26.04.18;
27.03.01; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 030405
(220) 2011.12.28
(730) KERAMIN GRUP S.R.L., MD
Bd. Grigore Vieru nr. 25, bloc 1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 030403
(220) 2011.12.28
(730) KERAMIN GRUP S.R.L., MD
Bd. Grigore Vieru nr. 25, bloc 1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(9)
19 - plăci din ceramică pentru pereţi şi podele;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.07; 29.01.12.
(591) Culori revendicate: auriu, bronz.
(511) NCL(9)
19 - plăci din ceramică pentru pereţi şi podele;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.11;
29.01.12.

(210) 030406
(220) 2011.12.29
(730) MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co.KG, DE
Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Germania
(540)

(210) 030404
(220) 2011.12.28
(730) KERAMIN GRUP S.R.L., MD
Bd. Grigore Vieru nr. 25, bloc 1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: sur, alb, oranj, verde.
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MĂRCI
(511) NCL(9)
16 - materiale imprimate; publicaţii tipărite, saci
(plicuri, pungi) din hârtie sau din material
plastic pentru ambalaj; articole din carton;
panouri publicitare din hârtie sau carton; etichete, cu excepţia celor din materiale textile;
hârtie şi materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase);
35 - vânzare angro şi cu amănuntul în magazine,
supermarketuri, hipermarketuri, în minimarketuri sau din cataloage de mărfuri de larg
consum prin comandă poştală, prin mijloace
de telecomunicaţii sau de pe un web site de
mărfuri de larg consum din Internet; publicitate, servicii de promovare; difuzare de materiale publicitare şi promoţionale; demonstrare
de produse; publicitate direct prin poştă; cercetarea pieţei; marketing; distribuirea mostrelor; organizarea şi gestiunea sistemelor de
promovare şi de stimulare; stocarea informaţiei şi documentare în domeniul vânzării
cu amănuntul şi angro, inventarului şi amplasării rafturilor, în domeniul controlului inventarului, designului ambalajului produselor,
comercializării produselor, în domeniul administrării afacerilor; consultanţă profesională
de afaceri pentru concepte de franciză; prezentarea produselor în mijloace de informare
în scopul vânzării cu amănuntul; vânzări promoţionale pentru terţi;
36 - servicii financiare;
39 - servicii de livrare.
(531) CFE(5) 01.01.04; 01.01.10; 10.03.11; 27.05.02;
29.01.14.

(210) 030409
(220) 2011.12.29
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; preparate farmaceutice şi medicale de uz uman şi
veterinar.
(531) CFE(5) 28.05.00.

MD - BOPI 2/2012
(210) 030410
(220) 2011.12.29
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; preparate farmaceutice şi medicale de uz uman şi
veterinar.

(210) 030412
(220) 2011.12.30
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine.

(210) 030413
(220) 2011.12.30
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine.
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

22169
2011.12.13
2020.07.23
027506
2010.07.23
MIR TEKNOLOJI HOLDING A.Ş., TR
Atatürk Mah. Inönü Cad. No:6, KiraçEsenyurt / Istanbul, Turcia

(540)

(540)
(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile, cu excepţia jaluzelelor nemetalice, acoperişurilor (construcţiilor) nemetalice şi a parchetului; monumente nemetalice.
(531) CFE(5) 27.05.03.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

22177
2012.01.16
2020.07.28
027522
2010.07.28
MAXGRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Bulgară nr. 142, ap. 6, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova

(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "DIZAYN", "GROUP", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.24; 29.01.13.

(511) NCL(9)
23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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22172
2011.12.12
2020.09.29
027863
2010.09.29
SETROCONS GRUP S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Ştefan-Vodă nr. 98,
MD-2055, Vatra, Chişinău, Republica Moldova

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

22181
2011.12.19
2020.04.13
026594
2010.04.13
KILICOGLU Bora, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 33, bloc B,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 2/2012
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;

(511) NCL(9)
30 - cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago; făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

22185
2011.12.19
2020.10.21
027978
2010.10.21
ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova

(540)

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; cu
excepţia montării, întreţinerii şi reparaţiei
instalaţiilor sanitare şi a instalaţiilor de încălzire, de acoperire, de finisare a faţadelor şi a
sistemelor de evacuare a apei de pe acoperişuri în instalaţiile de recuperare a căldurii
precum şi de transportare de energie termică
şi a chiuvetelor de topire pentru topirea continuă a metalelor şi a aliajelor de metale.
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;

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

18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de

(531) CFE(5) 26.04.02; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.12.

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

22192
2011.12.22
2021.03.14
028831
2011.03.14
OBEREGAGRO S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Tighina nr. 49/4,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(540)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: “COMPANY”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.05.21; 05.05.22; 27.05.09; 27.05.

22196
2011.12.21
2020.09.14
027763
2010.09.14
BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, 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.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

22197
2011.12.21
2020.09.14
027771
2010.09.14
BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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22194
2011.12.26
2020.10.01
027884
2010.10.01
MULTISTOC S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 33/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, uleiuri şi grăsimi comestibile;

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

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

22224
2011.12.20
2020.02.03
026682
2010.02.03
DWT Deutsche Wassertechnologien GmbH,
DE
Hansaallee 162, 60320 Frankfurt, Germania

MD - BOPI 2/2012
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

22231
2011.12.29
2019.11.04
026092
2009.11.04
Promo-Profit S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 76, of. 4,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, verde, gri.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale; articole pentru legătorie; papetărie; materiale plastice pentru ambalaj; caractere tipografice, clişee.
(511) NCL(9)
01 - carbon activ, carbon activ pentru filtre, substanţe pentru dedurizarea apei, schimbătoare de ioni (substanţe chimice), materiale filtrante (substanţe minerale), materiale filtrante (substanţe vegetale), materiale filtrante
(substanţe chimice), agenţi de filtrare pentru
industria băuturilor, substanţe chimice pentru
purificarea (limpezirea) apei, substanţe chimice pentru purificarea apei;
07 - dispozitive şi aparate pentru filtrarea apei şi
cartuşe de filtrat pentru aceste dispozitive şi
aparate;

(531) CFE(5) 01.01.17; 17.05.21; 27.03.15; 28.05.00;
29.01.13.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

22233
2011.12.08
2020.10.15
027939
2010.10.15
INCASO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Şos. Hînceşti nr. 138/1,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova

(540)

11 - aparate şi dispozitive pentru purificarea apei,
aparate pentru filtrarea apei, instalaţii pentru
purificarea apei, instalaţii şi aparate pentru
dedurizarea apei, instalaţii pentru sistemele
de alimentare cu apă, dispozitive de filtrare a
apei pentru acvarii, filtre de apă potabilă;
35 - demonstrarea produselor, promovarea produselor pentru terţi, publicitate;
40 - tratarea apei.
(531) CFE(5) 27.05.12; 27.05.17.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "INCASSO", cu excepţia
executării grafice deosebite.
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TRADEMARKS

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;

(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;

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

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

45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.04.02; 26.13.25; 27.05.03.

(531) CFE(5) 27.05.19.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

22257
2012.01.17
2020.10.26
028023
2010.10.26
ŞAULSCHI Vladimir, MD
Str. Nicolae H. Costin nr. 63/1, ap. 120,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

22267
2011.12.14
2020.10.25
028003
2010.10.25
LIA S.A., MD
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 17,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Fit Foods", cu excepţia
executării grafice deosebite.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "EUROPA", "RESTAURANT", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică.
(531) CFE(5) 01.01.01; 03.07.11; 05.13.25; 24.01.09;
27.05.01.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în ianuarie 2012
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. înregistrării

(151)
Data
înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
Nr.
BOPI

(442/450)
Nr. BOPI

8

9

1

2

3

4

5

6

1

028349

2010.12.30

22052

2011.11.04

30,37

ARCADA COMPANY S.A.,
societate comercială, RO

3/2011

2

028122

2010.11.18

22077

2011.11.16

29,35

ROGOB S.R.L., fabrică
de producţie şi comerţ, MD

2/2011

3

024676

2008.12.04

22081

2011.11.22

09

Gold Peak Industries (Holdings)
Limited, HK

3/2009

4

028369

2010.12.29

22105

2011.11.25

36

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD

3/2011

5

028370

2010.12.29

22106

2011.11.25

36

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD

3/2011

6

028372

2010.12.29

22107

2011.11.25

36

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD

3/2011

7

028154

2010.11.19

22149

2011.12.06

35,36

ProCredit Bank S.A.,
bancă comercială, MD

2/2011

8

028278

2010.12.20

22150

2011.12.07

44

Dr. PITEL S.R.L., MD

3/2011

9

028282

2010.12.20

22151

2011.12.07

35,38,41

MEDIA PRODUCTION S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

3/2011

10

028283

2010.12.20

22152

2011.12.07

35,38,41

MEDIA PRODUCTION S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

3/2011

11

028284

2010.12.20

22153

2011.12.07

35,38,41

MEDIA PRODUCTION S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

3/2011

12

028181

2010.11.24

22154

2011.12.02

32

SOLOVIOV Evghenii, MD

2/2011

13

028208

2010.11.26

22155

2011.12.09

29

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE (a French Corporation),
FR

3/2011

14

028099

2010.11.12

22156

2011.12.12

29,30,35

LEU & GEMENI S.R.L., MD

1/2011

15

028101

2010.11.12

22157

2011.12.12

29,30,35

LEU & GEMENI S.R.L., MD

1/2011

7

16

028542

2011.02.04

22158

2011.12.08

29,35

HARVIT-PRO S.R.L., MD

4/2011

17

028548

2011.02.09

22159

2011.12.08

35

FIRNIS-COM S.R.L., MD

4/2011

18

028565

2011.02.11

22160

2011.12.12

29

WILMAR INTERNATIONAL
LIMITED, SG

4/2011

19

028566

2011.02.11

22161

2011.12.12

29

WILMAR INTERNATIONAL
LIMITED, SG

4/2011

20

028567

2011.02.11

22162

2011.12.12

29

WILMAR INTERNATIONAL
LIMITED, SG

4/2011

21

028277

2010.12.20

22163

2011.12.09

44

SĂNĂTATE EVP S.R.L., MD

22

027277

2010.06.07

22164

2011.12.09

23

028294

2010.12.21

22165

2011.12.09

01,05,35

24

028457

2011.01.25

22166

2011.12.09

42

MATIMCONS S.R.L., MD

3/2011

25

027670

2010.09.02

22168

2011.09.19

32

BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD

11/2010

26

027506

2010.07.23

22169

2011.12.13

35,37

MIR TEKNOLOJI HOLDING A.Ş.,
TR

10/2010

27

028678

2011.02.23

22170

2011.12.19

17,35

AKAN S.R.L., întreprindere mixtă,
MD

5/2011

28

028345

2010.12.24

22171

2011.12.14

35

LUX PROBA GRUP S.R.L., MD

4/2011

35,39,41,43 GEANS-STIL S.R.L., societate
comercială, MD
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

4/2011
9/2010
3/2011

2/2012
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1

2

3

4

5

6

29

027863

2010.09.29

22172

2011.12.12

19

30

022818

2008.02.05

22173

2011.12.12

35,42

ARTMASTER S.R.L., MD

11/2008

31

027547

2010.07.30

22175

2011.12.19

02,17,19,
27,35,37

CUZNEŢOV Serghei, MD

10/2010

32

028192

2010.11.25

22176

2011.12.16

33

027522

2010.07.28

22177

2012.01.16

23,24

MAXGRUP S.R.L., societate comercială, MD

10/2010

34

028456

2011.01.12

22178

2011.12.16

32,33

BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD

3/2011

35

028579

2011.02.10

22179

2011.12.20

35,41,44

UNGUREANU Igori, MD

4/2011

36

026594

2010.04.13

22181

2011.12.19

30

37

028377

2010.12.29

22182

2011.12.21

38

028414

2011.01.10

22183

39

026578

2010.04.06

40

027978

41

42

7
SETROCONS GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD

16,35,41,43 BORŞEVICI Andrei, MD

8

9

12/2010

2/2012

2/2011

KILICOGLU Bora, MD

7/2010

01,05,09,
10,29

Abbott Laboratories, US

4/2011

2011.12.21

29,35

LAGUNA DULCE S.R.L.,
societate comercială, MD

4/2011

22184

2011.12.22

01,31,35

COZANENCO Serghei, MD

7/2010

2010.10.21

22185

2011.12.19

16,18,24,
25,26,28,
30,31,32,
35,37,38,
39,41,43,
44,45

ROYAL MART S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

2/2011

027897

2010.10.04

22186

2011.12.22

35,38

Asociaţia Obştească de Informare 12/2010
din or. Sîngera, mun. Chişinău,
MD

028439

2011.01.17

22187

2011.12.22

35,39

CHERDIVARA Victoria, MD

4/2011

06,11,17,
35,37

AMBER-TERM S.R.L.,
societate comercială, MD

6/2011

43

028524

2011.01.31

22188

2011.12.22

44

028706

2011.02.25

22189

2011.12.22

35,37

ALIVALDA S.R.L., MD

5/2011

45

028720

2011.03.01

22190

2011.12.22

39,43

TURCHINA Iulia, MD

5/2011

05

ASFARMA-MEDICAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

5/2011

2/2012

2/2012

2/2012

46

028828

2011.03.15

22191

2011.12.22

47

028831

2011.03.14

22192

2011.12.22

01,05,35

OBEREGAGRO S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

5/2011

48

028841

2011.03.16

22193

2011.12.22

35

SUNSAINE IMPEX S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

5/2011

49

027884

2010.10.01

22194

2011.12.26

43

MULTISTOC S.R.L., MD

12/2010

50

026889

2010.03.16

22195

2011.12.22

09,11

GLOBAL ELECTRIC S.R.L.,
societate comercială, MD

7/2010

51

027763

2010.09.14

22196

2011.12.21

29

BUCURIA S.A., MD

11/2010

2/2012

52

027771

2010.09.14

22197

2011.12.21

29,30

BUCURIA S.A., MD

11/2010

2/2012

53

028071

2010.11.03

22200

2011.12.22

54

028130

2010.11.16

22201

2011.12.20

55

028332

2010.12.23

22202

2011.12.20

56

028338

2010.12.23

22203

2011.12.20

39

CRAMARENCO Iurie, MD

3/2011

57

028350

2010.12.29

22204

2011.12.21

10

HENDRIX BAIL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

4/2011

58

028491

2011.01.27

22206

2011.12.23

25

B.D. Baggies Ltd., US

4/2011

59

028493

2011.01.27

22207

2011.12.23

25

B.D. Baggies Ltd., US

4/2011

60

028529

2011.02.03

22208

2011.12.21

32

APA-VIEŢII S.R.L., MD

3/2011

61

028486

2011.01.26

22209

2011.12.26

09

Express, LLC, a Delaware limited
liability company, US

4/2011

62

028216

2010.12.01

22210

2011.12.26

05

Vifor (International) AG
(Vifor (International) Ltd.)
(Vifor (International) Inc.), CH

4/2011

63

028428

2011.01.10

22211

2011.12.27

09

Motorola Trademark Holdings,
LLC, US

6/2011
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30,35,41,43 COJOCARU Ruslan, MD
25,28,35

PAŞCOVSCAIA Victoria, MD

28,35,41,43 TITOV Mihail, MD

2/2011
2/2011
3/2011

2/2012

2/2012

MĂRCI
1
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2

3

4

5

6
36,37

IONICHI Nicolae, MD

5/2011

30

KILICOGLU Bora, MD

8/2010

SALEMI Rosario, MD

6/2011

EUGEDIS S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD

5/2011

BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD

5/2011

64

028673

2011.02.11

22212

2011.12.28

65

027167

2010.05.19

22213

2011.12.19

66

028160

2010.11.19

22214

2011.12.30

35,36

67

028703

2011.03.01

22216

2011.12.30

29,30,31,
32,33,34

7

8

9

68

028705

2011.03.01

22217

2011.12.30

69

028709

2011.03.01

22218

2011.12.30

05

Farcent Enterprise Co., Ltd, TW

6/2011

70

028741

2011.03.09

22219

2011.12.30

01,05

UKRAVIT S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD

6/2011

71

028760

2011.03.04

22220

2011.12.30

06

TENARIS CONNECTIONS BV, NL 6/2011

72

028761

2011.03.04

22221

2011.12.30

06

TENARIS CONNECTIONS BV, NL 6/2011

73

026829

2010.03.04

22223

2011.12.14

32

BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD

5/2010

74

026682

2010.02.03

22224

2011.12.20

01,07,11,
35,40

DWT Deutsche
Wassertechnologien GmbH, DE

4/2010

75

028311

2010.12.15

22225

2011.12.30

19

ACE Geosynthetics Enterprise
Co., Ltd., VG

3/2011

76

028329

2010.12.21

22226

2011.12.28

32,33,35

MAURT S.R.L., MD

3/2011

77

028330

2010.12.21

22227

2011.12.28

32,33,35

MAURT S.R.L., MD

3/2011

78

028711

2011.02.28

22228

2011.12.30

05

RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN

6/2011

79

028712

2011.02.28

22229

2011.12.30

05

RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN

6/2011

80

026092

2009.11.04

22231

2011.12.29

16

Promo-Profit S.R.L., societate
comercială, MD

2/2010

2/2012

81

027939

2010.10.15

22233

2011.12.08

35,36,45

INCASO S.R.L., întreprindere
mixtă, MD

2/2011

2/2012

82

028358

2010.12.30

22234

2012.01.02

03,10,35

NUGA MEDICAL CO., LTD, KR

3/2011

83

028683

2011.02.22

22235

2012.01.09

05

RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN

6/2011

84

028948

2011.04.06

22236

2012.01.09

85

028963

2011.03.31

22237

2012.01.13

09

Giga-Byte Technology Co., Ltd.,
TW

6/2011

86

028379

2010.12.31

22238

2012.01.06

09,42

VEC S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD

4/2011

87

028382

2011.01.03

22239

2012.01.06

35

Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL

4/2011

88

028301

2010.12.13

22240

2012.01.09

32,33

CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD

4/2011

89

028302

2010.12.13

22241

2012.01.09

32,33

CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD

4/2011

90

028303

2010.12.13

22242

2012.01.09

32,33

CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD

4/2011

91

028305

2010.12.13

22243

2012.01.09

32,33

CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD

4/2011

92

028487

2011.01.26

22244

2012.01.09

01

Rohm and Haas Company, US

6/2011

32

Playboy Enterprises International,
Inc., US

4/2011

29,30,32

20,26,28,31 DIOLSEM S.R.L., societate
comercială, MD

2/2012

7/2011

93

028488

2011.01.26

22245

2012.01.09

94

028496

2011.01.27

22246

2012.01.09

01

Rohm and Haas Company, US

6/2011

95

028497

2011.01.27

22247

2012.01.09

01

Rohm and Haas Company, US

6/2011
6/2011

96

028498

2011.01.27

22248

2012.01.09

01

Rohm and Haas Company, US

97

028539

2011.02.01

22249

2012.01.09

03

The Gillette Company, US

4/2011

98

028573

2011.02.04

22250

2012.01.13

29,35,43

FLORENI, societate pe acţiuni de
selecţie şi hibrizare a păsărilor, MD

6/2011

99

028437

2011.01.14

22252

2012.01.11

06

GROZA Alexandr, MD

4/2011
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4

5

6
09,35,36,
37,38,39,
41,42,44

Orange Brand Services Limited,
GB

6/2011

Orange Brand Services Limited,
GB

6/2011

7

8

100

028772

2011.03.10

22253

2012.01.11

101

028773

2011.03.10

22254

2012.01.11

09,35,36,
37,38,39,
41,42,44

102

028925

2011.04.01

22255

2012.01.12

25,35

BITEX S.R.L., MD

7/2011

103

028926

2011.04.01

22256

2012.01.12

25,35

BITEX S.R.L., MD

7/2011

104

028023

2010.10.26

22257

2012.01.17

29,35,43

ŞAULSCHI Vladimir, MD

1/2011

105

028314

2010.12.20

22258

2012.01.12

25,35

Peacock's Stores Limited, GB

4/2011

106

028521

2011.01.28

22259

2012.01.13

05

UCB Pharma GmbH, DE

4/2011

107

028522

2011.01.28

22260

2012.01.13

05

UCB Pharma GmbH, DE

4/2011

108

028956

2011.04.04

22261

2012.01.18

03,35

MARIGOLD S.R.L., întreprindere
mixtă, MD

6/2011

109

027896

2010.10.01

22262

2012.01.17

33

110

028340

2010.12.23

22263

2012.01.17

16,19,28

111

028596

2011.02.09

22264

2012.01.17

112

028597

2011.02.09

22265

113

028634

2011.02.16

114

028003

2010.10.25

108

PIC Samuil, MD

1/2011

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana
Lapis ed Affini S.p.A., IT

4/2011

32,33

CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD

6/2011

2012.01.17

32,33

CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD

6/2011

22266

2012.01.17

35

Produs Perfect S.R.L., MD

5/2011

22267

2011.12.14

43

LIA S.A., MD

12/2010

9

2/2012

2/2012

INDICAŢII GEOGRAFICE
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IV
Indicaţii geografice, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate /
Geographical indications, appellations of
origin, traditional specialties guaranteed

P

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în
modul stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a
acordurilor bilaterale, la care Republica Moldova este parte.
Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de
utilizare a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate,
licenţiate şi nu pot face obiectul unor drepturi reale.
Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o
cerere privind acordarea dreptului de utilizare a acesteia.
În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de
origine şi specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii
Moldova; cererile privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau
pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea
dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică
protejată.

L

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the
AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical
Indications, Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international
treaties, including bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party.
Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use
thereof. A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed
and it may not form a subject matter of any real rights.
Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or
protected geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right
to use it.
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GEOGRAPHICAL INDICATIONS

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications,
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of
origin and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of
Moldova; requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected
geographical indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a
protected geographical indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin
or a protected geographical indication.
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi
tradiţionale garantate pentru care este solicitată
protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /
Geographical indications, appellations of origin,
traditional specialties guaranteed for which
protection is sought in the Republic of Moldova

Î

n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei
denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune
la AGEPI.
În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.

I

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of
an appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed
with AGEPI.
Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to lodge an opposition
against the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed
in writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee.
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Lista denumirilor de origine
pentru care este solicitată protecţie în Republica Moldova
conform Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor
de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data
înregistrării internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3
OMPI), denumirea de origine a produsului, denumirea produsului
Nr.
crt.
1
1
2
3

112

Nr.
înregistrării
2
AO 0901
AO 0902

Data înregistrării
3
2012. 01.10
2012.01.10

Codul
ţării
4
PE
PE

AO 0903

2012.01.10

PE

Denumirea de origine
5
LOCHE DE LAMBAYEQUE
CAFÉ MACHU PICCHU HUADQUINA
MACA JUNINPASCO

Produsul
6
Dovleac muscat
Cafea verde boabe
Maca (proaspătă şi uscată)

DESIGN
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V
Design industrial / Industrial design

P

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, certificatele 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 / Boletin de Dibujos y Modelos
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, 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.

L

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 / Boletin de Dibujos y Modelos
Internacionales”). The Bulletin comprises both bibliographic data in French, English and Spanish 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.
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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

(21)

Numărul de depozit

Number of industrial design
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

(30)

Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris

(31)

Numărul cererii prioritare

(32)

Data de depozit a cererii prioritare

Number of industrial designs
Priority data under the Paris Convention
Number of priority application
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

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării

Date of issuance of certificate
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

(71)

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

Number of divisional application
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 DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ 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 for registration of industrial
designs

O

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 those applications in BOPI.

A

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes
in accordance with the Locarno Classification.
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(51)
(21)
(22)
(28)
(57)

LOC (9) Cl. 11-01
f 2011 0072
2011.10.12
100
Culori revendicate: modelul 1 – verde, bej, portocaliu, galben; modelul 2 – albastru, alb; modelul 3 – roz, albastru, galben; modelul 4 – albastru, negru, galben; modelul 5 – albastru,
roz, verde, galben; modelul 6 – roşu, roz, galben; modelul 7 – roz, galben, roşu; modelul
8 – albastru, bej, galben; modelul 9 – roşu,
negru; modelul 10 – roşu, galben, roz; modelul
11 – roz, verde, galben; modelul 12 – roz,
galben; modelul 13 – galben; modelul 14 –
roşu, bej, galben; modelul 15 – violet, bej, galben; modelul 16 – roşu, negru, galben; modelul
17 – roz, galben; modelul 18 – roşu, galben;
modelul 19 – roz, verde, maro, violet, galben;
modelul 20 – roşu, verde, roz, galben, cafeniu;
modelul 21 – roşu, negru, galben; modelul 22 –

DESIGN
roz, verde, argintiu; modelul 23 – violet, galben,
roşu; modelul 24 – roşu, negru; modelul 25 –
verde, galben, argintiu; modelul 26 – maro,
galben, roz; modelul 27 – roz, verde, galben;
modelul 28 – roz, galben, alb; modelul 29 –
maro, galben, roz; modelul 30 – verde, galben;
modelul 31 – verde, galben, alb, negru; modelul 32 – violet, negru; modelul 33 – violet, galben, roz; modelul 34 – maro, galben; modelul
35 – maro, galben, roz; modelul 36 – verde,
galben; modelul 37 – galben, maro; modelul
38 – roşu, negru, galben; modelul 39 – galben,
roz; modelul 40 – albastru, galben; modelul
41 – albastru, roşu, verde, galben; modelul
42 – violet, verde, roz, galben; modelul 43 –
verde, roz, galben, cafeniu; modelul 44 – maro,
roşu, galben.
(71)(72) POPOV Ana, MD

(54)

Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 38,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Bijuterii

(55)

1
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(21) f 2011 0072

3

5

4

6.1

7.2

6.2

7.1

8

119

MD - BOPI 2/2012

DESIGN

(21) f 2011 0072

9

10

11

12

13
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15

16

17

18

19

20.1

20.2
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(21) f 2011 0072

21

22

23

24

26
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25

27
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28

29

30

32

31

33
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(21) f 2011 0072
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36

37

39
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38
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41

42

43

45

44

46
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(21) f 2011 0072

47

48.1

50.1

50.2

52

49.1

49.2

51.1

51.2

53

55
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57

59

61

58

60

62
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(21) f 2011 0072

63

64.1

65

67
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64.2
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68

69
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70

71

72

73

74

75
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(21) f 2011 0072
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77

78

79
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(21) f 2011 0072

83.1

83.2

85

84.1

86.1

87.2

88

90

84.2

86.2

87.1

89

91
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(21) f 2011 0072

92

93

95

97
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99

(51)
(21)
(22)
(28)
(71)

LOC (9) Cl. 25-02
f 2011 0075
2011.11.30
1
PAVLOVSCHI Andrei, MD
Drumul Viilor nr. 29, ap. 66,
MD-2009, Chişinău, Republica

100

(72)
(74)
(54)

Moldova

PAPUŞOI Serghei, MD
Str. Igor Vieru nr. 14, bloc. 2, ap. 56,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
PAVLOVSCHI Andrei, MD
PAPUŞOI Serghei, MD
GOMENIUK Iuri
Element de pardoseală

(55)

1.1
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f 2011 0075

1.2

1.3

1.4

1.5
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(21) f 2011 0075

1.6

1.7

(51)
(21)
(22)
(28)
(57)

LOC (9) Cl. 32-00
f 2011 0076
2011.11.30
45
Culori revendicate: desenul 1 – alb, negru,
verde, galben cu diferite nuanţe, oranj, kaki,
gri; desenul 2 – negru, gri, liliachiu, roz; desenul 3 – negru, albastru cu diferite nuanţe;
desenul 4 – negru, cafeniu cu diferite nuanţe, galben, oranj; desenul 5 – negru, albastru
cu diferite nuanţe, galben cu diferite nuanţe;
desenul 6 – negru, albastru cu diferite nuanţe, galben cu diferite nuanţe; desenul 7 –
alb, negru, verde, galben cu diferite nuanţe,
kaki, gri; desenul 8 – negru, cafeniu cu diferite nuanţe, galben, roz; desenul 9 – alb, negru, cafeniu cu diferite nuanţe, galben, roşu,
oranj; desenul 10 – alb, negru, galben, oranj,
albastru, liliachiu, verde, roşu, cafeniu, roz;
desenul 11 – alb, negru, galben, oranj, albastru, liliachiu, verde, cafeniu; desenul 12 –
alb, negru, galben, oranj, albastru, liliachiu,
verde; desenul 13 – alb, negru, galben,
oranj, albastru, liliachiu, verde, cafeniu; desenul 14 – alb, negru, galben, oranj, albastru, liliachiu, verde, cafeniu; desenul 15 –

alb, negru, galben, oranj, albastru, liliachiu,
verde, cafeniu; desenul 16 – alb, negru,
galben, oranj, albastru, liliachiu, verde,
cafeniu; desenul 17 – alb, negru, galben,
oranj, albastru, liliachiu, verde; desenul 18 –
alb, negru, galben, oranj, albastru, liliachiu,
verde, cafeniu; desenul 19 – cafeniu, albastru; desenul 20 – cafeniu, negru; desenul
21 – cafeniu, galben; desenul 22 – cafeniu,
oranj; desenul 23 – alb, negru, galben, albastru; desenul 24 – cafeniu, albastru; desenul 25 – cafeniu, negru; desenul 26 – cafeniu, galben; desenul 27 – cafeniu, oranj;
desenul 28 – cafeniu, albastru, alb, negru,
galben, oranj; desenul 29 – cafeniu, albastru, alb, negru, galben, oranj; desenul 30 –
cafeniu, albastru, negru, galben, oranj; desenul 31 – cafeniu, alb, albastru, galben,
oranj, liliachiu; desenul 32 – cafeniu, alb, albastru, negru, galben, oranj; desenul 33 –
cafeniu, alb, albastru, verde, negru, galben,
oranj, liliachiu; desenul 34 – cafeniu, negru;
desenul 35 – cafeniu, negru, albastru, galben, oranj; desenul 36 – cafeniu, alb, albastru, verde, negru, galben, oranj, liliachiu; desenul 37 – cafeniu, albastru, galben, oranj;
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desenul 38 – cafeniu, negru; desenul 39 –
cafeniu, alb, albastru, verde, negru, galben,
oranj, liliachiu; desenul 40 – cafeniu, alb, albastru, verde, negru, galben, oranj, liliachiu;
desenul 41 – cafeniu, negru; desenul 42 –
cafeniu, alb, albastru, verde, negru, galben,
oranj, liliachiu; desenul 43 – cafeniu, alb, albastru, verde, negru, galben, oranj, liliachiu;

desenul 44 – cafeniu, alb, albastru, verde,
galben, oranj, liliachiu; desenul 45 – cafeniu,
negru, albastru.
(71)(72) COJOCARU Ruslan, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(74) GOMENIUK Iuri
(54) Motive decorative pentru suprafeţe

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
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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
(15)
Data
înregistrării

(18)
Valabilitate

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

1
1

2
1369

3
4
5
6
2012.01.12 2016.04.19 f 2011 0032 2011.04.19

7
09-01

2

1370

2012.01.06 2016.02.22 f 2011 0015 2011.02.22

09-03

3

1371

2012.01.10 2016.05.30 f 2011 0042 2011.05.30

19-08

(28)(20)
(73)
(43)
Nr. de deTitular, cod ST.3 OMPI
Nr. BOPI
sene şi modele industriale (nr. desenului şi
modelului
industrial)
8
9
10
1
BESCHIERU Radu, MD
8/2011
Str. Nicolae Milescu
Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
4 (1, 2, 3, 7) SEVEX-PRIM S.R.L., MD
6/2011
Str. Socoleni nr. 11, ap. 35,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
2
CIBIZOV Denis, MD
8/2011
Str. Botanica Veche nr. 15,
MD-2062, Chişinău,
Republica Moldova

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în ianuarie 2012
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
8
5/2011

1

2

3

4

5

6

7

1

1322

09-01

f 2010 0085

2010.09.15

2

2

1352

06-13

f 2011 0029

2011.04.11

3

SĂLCUŢA S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
CERNOLEVSCHI Zinaida, MD

3

1353

09-01

f 2010 0097

2010.12.07

1

FABRICA DE STICLĂ DIN
CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE
DE STAT, MD

4

1354

09-01

f 2010 0101

2010.12.10

2

11/2011

5

1355

09-05;
32-00

f 2010 0046

2010.04.19

3

FABRICA DE STICLĂ DIN
CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE
DE STAT, MD
PEGAS S.R.L., FIRMĂ
COMERCIALĂ DE
PRODUCŢIE, MD

6

1356

19-08

f 2011 0023

2011.03.17

5

11/2011

7

1357

19-08

f 2011 0027

2011.03.25

1

TOMAI-VINEX S.A.,
SOCIETATE COMERCIALĂ,
MD
ŞVEŢ Alexandru, MD
GÎRA Vitalie, MD

11/2011
11/2011

11/2011

11/2011
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1

2

3

4

5

6

8

1358

24-02

f 2011 0010

2011.02.15

1

INSTITUŢIA MEDICOSANITARĂ PUBLICĂ
CENTRUL NAŢIONAL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE
MEDICINĂ URGENTĂ, MD

7

9

1359

24-02

f 2011 0011

2011.02.15

1

INSTITUŢIA MEDICOSANITARĂ PUBLICĂ
CENTRUL NAŢIONAL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE
MEDICINĂ URGENTĂ, MD

8
11/2011

11/2011

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.
certificatului

(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

1

2

3

4

5

6

7

1

68

2017.02.28

0086

1997.02.28

02-04

6

BECHER Valeriu, MD
Calea Orheiului nr. 111,
bloc 4, ap. 72,
MD-2020, Chişinău,
Republica Moldova

9/1997
7/1998

2

412

2017.01.10

f 2002 0006

2002.01.10

11-03, 05;
19-08

2

11/2002
7/2003

3

1007

2017.01.22

f 2007 0007

2007.01.22

19-08

1 (8)

CEBOTARENCO Olga, MD
Bd. Moscova nr. 13,
bloc 3, ap. 90,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
GOREMÎCHINA Olga, MD
Str. Matei Basarab nr. 10,
bloc 2, ap. 34,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
ONILĂ Victoria, MD
Bd. Moscova nr. 15,
bloc 2, ap. 90,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
UNGAR S.R.L., FIRMĂ DE
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ,
MD
Str. Trandafirilor nr. 43,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova

156

8

(44)(45)
Nr.
BOPI

9

8/2007
4/2008

DESIGN

MD - BOPI 2/2012

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

1
1

2
DM/074098

(23)(30)
Prioritate
3
2010.08.12

2

DM/074307

3

DM/074162

4

DM/075176

5

DM/075523

6

DM/075618

7

8

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului şi
modelului industrial

4
5
ALFRED KARCHER Maşini de curăţat
GMBH & CO. KG, DE podelele /
Floor cleaning machines /
Machines pour le
nettoyage des sols
2010.08.31 FLORALAND
Conectoare pentru tuburi,
DISTRIBUTION SP. ţevi si furtunuri; cap de
furtun pentru apă /
2010.03.30, Z O.O., PL
Joints for tubes, pipes
WP-16892,
and hoses; water hose
PL;
nozzle /
WP-16892,
Raccords pour tubes,
PL
tuyaux et flexibles; lance
de tuyau d'arrosage
2010.07.27 ALFRED KARCHER Aspiratoare /
GMBH & CO. KG, DE Vacuum cleaners /
Aspirateurs
2011.01.20 NEMIROFF
Butelii / Bottles /
INTELLECTUAL
Bouteilles
2010.07.23, PROPERTY
WP-16892, ESTABLISHMENT,
LI
PL
2011.02.28 POWER PLATE
Echipament pentru
INTERNATIONAL
antrenament /
Exercising apparatus /
2010.08.30, LIMITED, GB
Exerciseur
001748542-

(51)
(28)
(18)
Nr. IDB
Clase Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale

6
15-05

7
8

8
9
2015.08.12 7/2011

23-01

3

2015.08.31 1/2011

15-05

2

2015.07.27 6/2011

09-01

10

2016.01.20 6/2011

21-02

1

2016.02.28 7/2011

MULLER & MEIRER Roată pentru valiză; valiză / 03-01,
99
LEDERWARENFAB- Luggage wheel; trunk
RIK GMBH, DE
(luggage) /
Roulette pour bagages;
valise (bagage)
DM/075895 2011.02.18 LIMITED LIABILITY
Butelie / Bottle /
09-01
COMPANY
Bouteille
2010.12.22, "KERNEL-TRADE",
s201001632, UA
UA
DM/075896 2011.02.18 LIMITED LIABILITY
Butelii / Bottles /
09-01
COMPANY
Bouteilles
2010.12.22, "KERNEL-TRADE",
s201001631, UA

2

2016.02.17 7/2011

1

2016.02.18 7/2011

3

2016.02.18 7/2011

0001, EM
2011.02.17

UA
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1
9

2
DM/075968

10

DM/075975

11

DM/075999

12

DM/076123

13

DM/076152

14

DM/076162

15

DM/076183

16

DM/076192

17

158

DM/076225

3
2011.01.28

4
"TOPEX SP. Z O.O."
SPOLKA
2010.08.01, KOMANDYTOWA,
001738709- PL
0002, EM;
2010.08.01,
0017387090003, EM;
2010.08.01,
0017387090004, EM;
2010.08.01,
0017387090005, EM;
2010.08.01,
0017387090006, EM
2011.01.28 "TOPEX SP. Z O.O."
SPOLKA
2010.08.01, KOMANDYTOWA,
001738709- PL

DESIGN
5
Ornamente pentru
ambalaje /
Ornamentation for
packaging /
Ornementations pour
emballages

6
32-00

7
5

8
9
2016.01.28 6/2011

Ambalaj / Package /
Emballage

09-03

1

2016.01.28 6/2011

02-04

3

2016.02.15 7/2011

10-02

2

2016.05.23 6/2011

09-03

1

2016.06.06 6/2011

09-03

2

2016.03.04 6/2011

09-03

1

2016.06.06 6/2011

03-01

5

2016.02.25 6/2011

21-03

1

2016.02.06 6/2011

0001, EM
2011.02.15

MULLER & MEIRER Pantofi; călcâi pentru
LEDERWARENFAB- pantofi; pereche de tălpi
RIK GMBH, DE
pentru pantofi /
Car shoes; heel for car
shoes; pair of soles for
car shoes /
Mocassins de conduite;
talon pour mocassins de
conduite; paire de
semelles pour mocassins
de conduite
2011.05.23 SWATCH AG
Ceasuri de mână /
(SWATCH SA)
Wristwatches /
(SWATCH LTD), CH Montres-bracelets
2011.06.06 "EURO 07" AD, BG
Ambalaj pentru
transportarea sau livrarea
mărfurilor /
Package for the transport
or handling of goods /
Emballage pour le
transport ou la
manutention de produits
Ambalaje / Packages /
2011.03.04 KALEKIM KIMYEVI
MADDELER SANAYI Emballages
2010.12.14, VE TICARET
2010/06508, ANONIM ŞIRKETI,
TR
TR
2011.06.06 "EURO 07" AD, BG
Ambalaj pentru
transportarea sau livrarea
mărfurilor /
Package for the transport
or handling of goods /
Emballage pour le
transport ou la
manutention de
marchandises
2011.02.25 PETER ZARNOCH,
Etui pentru documente /
DE
Document cases /
Etuis pour documents
2011.02.23,
001817552,
EM
2011.02.06 BELRIVE SARL, FR

Turn pentru alpinism /
Climbing tower /
Tour de grimpe

DESIGN

MD - BOPI 2/2012

1
18

2
DM/076257

3
2011.06.17

19

DM/076264

2011.06.27

20

DM/076292

2011.06.28

21

DM/076355

2011.07.13

22

DM/076356

2011.07.14

23

DM/076391

2011.07.11

24

25

4
THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD), CH
THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD.), CH
"FREY WILLE"
GMBH & CO KG, AT

5
Inel; brăţări; colier /
Ring; bracelets; necklace /
Bague; bracelets; collier

6
11-01

7
4

8
9
2016.06.17 6/2011

Ceas de mână /
10-02
Wristwatch /
Montre-bracelet
Inele; brăţări; cercei;
11-01
colier /
Rings; bracelets; earrings;
necklace /
Bagues; bracelets;
boucles d'oreilles; collier

1

2016.06.27 6/2011

15

2016.06.28 7/2011

Inele; coliere; brăţări;
pandantiv; cercei /
Rings; necklaces;
bracelets; pendant;
earrings /
Bagues; colliers;
bracelets; pendentif;
boucles d'oreilles

11-01

13

2016.07.13 7/2011

Poşetă /
Clutch bag /
Sac-pochette
Cutii pentru ceasuri cu
brăţări; ceas de mână;
cutii pentru ceasuri;
ceasuri /
Watch cases with
bracelets; wristwatch;
watch cases; watches /
Boîtes de montres avec
bracelets; montrebracelet; boîtes de
montres; montres

03-01

1

2016.07.14 7/2011

THE SWATCH
10-02,
GROUP
07
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD.), CH
DM/076414 2010.10.15 EDUARD WILLE
Instrumente de măsurare / 10-04
GMBH & CO. KG, DE Measuring instruments /
Instruments de mesurage
2010.04.30,
001 211 932,
EM
DM/076425 2011.03.21 INTERMETAL
Dispozitive de fixare /
08-08
ABEE, GR
Clamping devices /
Dispositifs de fixation
2010.09.23,

8

2016.07.11 7/2011

10

2015.10.15 7/2011

2

2016.03.21 7/2011

0012389010001, EM;
2010.09.23,
0012389010002, EM
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DESIGN

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

1
02-04

2
DM/075999

(23)(30)
Prioritate
3
2011.02.15

03-01

DM/076192

2011.02.25

03-01

DM/076356

2011.02.23,
001817552,
EM
2011.07.14

03-01,
99

DM/075618

2011.02.17

08-08

DM/076425

2011.03.21

DM/075176

2010.09.23,
0012389010001, EM;
2010.09.23,
0012389010002, EM
2011.01.20

09-01

09-01

09-01

160

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

UA
2011.02.18

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

6
3

7
2016.02.15

8
7/2011

5

2016.02.25

6/2011

Poşetă / Clutch bag /
Sac-pochette
Roată pentru valiză;
valiză /
Luggage wheel; trunk
(luggage) /
Roulette pour bagages;
valise (bagage)
Dispozitive de fixare /
Clamping devices /
Dispositifs de fixation

1

2016.07.14

7/2011

2

2016.02.17

7/2011

2

2016.03.21

7/2011

Butelii / Bottles /
Bouteilles

10

2016.01.20

6/2011

Butelie / Bottle /
Bouteille

1

2016.02.18

7/2011

Butelii / Bottles /
Bouteilles

3

2016.02.18

7/2011

4
5
MULLER & MEIRER
Pantofi; călcâi pentru
LEDERWARENFABRIK pantofi; pereche de tălpi
GMBH, DE
pentru pantofi /
Car shoes; heel for car
shoes; pair of soles for
car shoes /
Mocassins de conduite;
talon pour mocassins de
conduite; paire de
semelles pour mocassins
de conduite
PETER ZARNOCH,
Etui pentru documente /
DE
Document cases /
Etuis pour documents

"FREY WILLE"
GMBH & CO KG, AT
MULLER & MEIRER
LEDERWARENFABRIK
GMBH, DE

INTERMETAL ABEE,
GR

NEMIROFF
INTELLECTUAL
2010.07.23, PROPERTY
WP-16892, PL ESTABLISHMENT, LI
DM/075895 2011.02.18 LIMITED LIABILITY
COMPANY
2010.12.22, "KERNEL-TRADE",
s201001632, UA
DM/075896

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

LIMITED LIABILITY
COMPANY
2010.12.22, "KERNEL-TRADE",
s201001631, UA
UA

DESIGN
1
09-03

MD - BOPI 2/2012

2
DM/075975

3
2011.01.28

09-03

DM/076152

2010.08.01,
0017387090001, EM
2011.06.06

09-03

DM/076162

09-03

DM/076183

10-02

DM/076123

10-02

DM/076264

10-02,
07

DM/076391

10-04

DM/076414

11-01

DM/076257

EM
2011.06.17

11-01

DM/076292

2011.06.28

4
"TOPEX SP. Z O.O."
SPOLKA
KOMANDYTOWA, PL

5

6
1

7
2016.01.28

8
6/2011

1

2016.06.06

6/2011

2

2016.03.04

6/2011

1

2016.06.06

6/2011

2

2016.05.23

6/2011

1

2016.06.27

6/2011

8

2016.07.11

7/2011

10

2015.10.15

7/2011

Inel; brăţări; colier /
Ring; bracelets; necklace /
Bague; bracelets; collier

4

2016.06.17

6/2011

Inele; brăţări; cercei;
colier /
Rings; bracelets;
earrings; necklace /
Bagues; bracelets;
boucles d'oreilles; collier

15

2016.06.28

7/2011

Ambalaj /
Package /
Emballage

"EURO 07" AD, BG

Ambalaj pentru
transportarea sau livrarea
mărfurilor /
Package for the transport
or handling of goods /
Emballage pour le
transport ou la
manutention de produits
Ambalaje /
2011.03.04 KALEKIM KIMYEVI
MADDELER SANAYI Packages /
2010.12.14, VE TICARET ANONIM Emballages
2010/06508, ŞIRKETI, TR
TR
2011.06.06 "EURO 07" AD, BG
Ambalaj pentru
transportarea sau livrarea
mărfurilor /
Package for the transport
or handling of goods /
Emballage pour le
transport ou la
manutention de
marchandises
2011.05.23 SWATCH AG
Ceasuri de mână /
(SWATCH SA)
Wristwatches /
(SWATCH LTD), CH
Montres-bracelets
2011.06.27 SWATCH AG
Ceas de mână /
(SWATCH SA)
Wristwatch /
(SWATCH LTD), CH
Montre-bracelet
2011.07.11 THE SWATCH
Cutii pentru ceasuri cu
GROUP
brăţări; ceas de mână;
MANAGEMENT
cutii pentru ceasuri;
SERVICES AG
ceasuri /
(THE SWATCH
Watch cases with
GROUP
bracelets; wristwatch;
MANAGEMENT
watch cases; watches /
SERVICES SA)
Boîtes de montres avec
(THE SWATCH
bracelets; montreGROUP
bracelet; boîtes de
MANAGEMENT
montres; montres
SERVICES LTD.), CH
2010.10.15 EDUARD WILLE
Instrumente de
GMBH & CO. KG, DE
măsurare /
Measuring instruments /
2010.04.30,
Instruments de mesurage
001 211 932,
THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD), CH
THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
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11-01

DM/076355

2011.07.13

15-05

DM/074098

2010.08.12

15-05

DM/074162

2010.07.27

21-02

DM/075523

2011.02.28

21-03

DM/076225

2010.08.30,
0017485420001, EM
2011.02.06

23-01

DM/074307 2010.08.31
2010.03.30,
WP-16892,
PL;
WP-16892,
PL

32-00

DM/075968

2011.01.28
2010.08.01,
0017387090002, EM;
2010.08.01,
0017387090003, EM;
2010.08.01,
0017387090004, EM;
2010.08.01,
0017387090005, EM;
2010.08.01,
0017387090006, EM

162

DESIGN
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD), CH
THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD.), CH
ALFRED KARCHER
GMBH & CO. KG, DE

ALFRED KARCHER
GMBH & CO. KG, DE
POWER PLATE
INTERNATIONAL
LIMITED, GB

BELRIVE SARL, FR

FLORALAND
DISTRIBUTION SP.
Z O.O., PL

"TOPEX SP. Z O.O."
SPOLKA
KOMANDYTOWA, PL

Inele; coliere; brăţări;
pandantiv; cercei /
Rings; necklaces;
bracelets; pendant;
earrings /
Bagues; colliers;
bracelets; pendentif;
boucles d'oreilles

13

2016.07.13

7/2011

Maşini de curăţat
podelele /
Floor cleaning machines /
Machines pour le
nettoyage des sols
Aspiratoare / Vacuum
cleaners / Aspirateurs
Echipament pentru
antrenament /
Exercising apparatus /
Exerciseur

8

2015.08.12

7/2011

2

2015.07.27

6/2011

1

2016.02.28

7/2011

1

2016.02.06

6/2011

3

2015.08.31

1/2011

5

2016.01.28

6/2011

Turn pentru alpinism /
Climbing tower /
Tour de grimpe
Conectoare pentru tuburi,
ţevi si furtunuri; cap de
furtun pentru apă /
Joints for tubes, pipes
and hoses; water hose
nozzle /
Raccords pour tubes,
tuyaux et flexibles; lance
de tuyau d'arrosage
Ornamente pentru
ambalaje /
Ornamentation for
packaging /
Ornementations pour
emballages

DESIGN
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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

1
1
2
3
4
5

2
DM/037002
DM/037076
DM/037883
DM/040299
DM/054855

6

DM/056676

7

DM/057479

8
9
10

DM/060123
DM/060124
DM/061162

11
12

DM/067370
DM/067991

13

DM/067992

14

DM/067993

15

DM/067994

16

DM/067995

17

DM/067997

18

DM/067998

19

DM/067999

20

DM/068000

21

DM/068001

22

DM/068002

23

DM/068003

24

DM/068004

25
26

DM/068081
DM/068170

3
ACTARIS S.P.A., IT
SYMA INTERCONTINENTAL AG, CH
EPPENDORF AG, DE
SOREMARTEC S.A., BE
MAXX GMBH GESELLSCHAFT FÜR
SCHUTZRECHTSVERWERTUNG, DE
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, US
WEIDMANN PLASTICS TECHNOLOGY
AG, CH
FERRARI S.P.A., IT
FERRARI S.P.A., IT
VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
FIRESTAR AG, CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
BRAUN GMBH, DE
ÇIĞIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, TR

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele industriale
reînnoite
(nr. desenului şi
modelului industrial
reînnoit)
4
1
2
1
81
8 (9,12,13,14,
15,16, 17,18)
1

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr.
BOPI

Nr. IDB

5
2016.07.17(3R)
2016.07.26(3R)
2016.10.14(3R)
2016.07.17(3R)
2016.01.25(2R)

6
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
9/2001

7
7/2011
7/2011
7/2011
7/2011
7/2011

2016.07.18(2R)

3/2002

7/2011

1

2016.09.11(2R)

6/2002

7/2011

1
1
1

2016.07.11(2R)
2016.07.11(2R)
2016.10.18(2R)

2/2003
2/2003
5/2003

7/2011
7/2011
7/2011

4
1

2015.12.07(1R)
2016.07.13(1R)

10/2006
12/2006

7/2011
7/2011

2

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

1

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

1

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

2

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

3

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

5

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

2

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

1

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

1

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

1

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

1

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

1

2016.07.13(1R)

12/2006

7/2011

1
1

2016.07.28(1R)
2016.08.28(1R)

5/2007
6/2007

7/2011
7/2011
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

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.

I

n the present Section there are published amendments produced in the legal status 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, reinstated titles of protection; deprivations of rights; data relating to the assignment, license, pledge and
franchising agreements; errata.
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate
Nr.
crt.

OPI

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

Nr. depozit Nr. titlului
de
protecţie
3
4
028945
-

028576

-

(540)

5/2011

(540)

(540)

(591)
Roşu, alb, albastru, bleu.
(540)

(591)
Roşu, alb, albastru.
(540)

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

(730)
SANDRILIONA S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni,
Republica Moldova

(730)
Str. Naţională nr. 33, bloc A, ap. 42,
MD-3602, Ungheni,
Republica Moldova
(730)
Str. Voluntarilor nr. 15,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Str. Suceava nr. 159,
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Str. Varniţa, nr. 20,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

028485

-

4

Mărci

010632
010633
010634
010635
010636
010637
010638
010639
010640

9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018

5/2002
10/2002

010671

9054

6/2002
11/2002

010641

9668

010552

9099

4/2003
9/2003
7/2002
12/2002

010553

9100

010697

9765

5/2003
10/2003

016736

13578

12/2005
5/2006

6
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Mărci

6
(540)

Cerere de
înregistrare
a mărcii

Mărci

Date modificate

5
6/2011

3

5

Date iniţiale

Nr.
BOPI

4/2011

7
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1
7

2
Marcă

3
013529

4
11947

5
7/2004
4/2005

8

Marcă

010906

9277

10/2002
3/2003

9

Marcă

001110

R 748

12/1994
4/2005

10

Mărci

003524

R 2902

1/1996
11/2004
11/2005

003525

R 2903

002192

R 1142

1/1996
12/2004
3/2005
3/1995
10/2004

11

12

Marcă

Mărci

008983

R 7583

5/2000
12/2000
12/2009

009172

R 8050

8/2000
10/2002
2/2010
2/1994
5/2002

13

Marcă

000280

R 28

14

Marcă

004107

R 3190

2/1996
5/2005

15

Marcă

017957

14617

10/2006
3/2007

16

Mărci

025111

19813

6/2010

025949

20292

11/2010

025948

20337

17

Marcă

025946
010897

21175
9276

5/2011
10/2002
3/2003

18

Mărci

004456

R 4192

5/1996
12/1996

004457

R 4193

7/1996
12/1996

013987

11729

004458

R 4188

8/2004
8/2005
7/1996
12/1996
4/2005

19

Marcă

6
(730)
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
VERMODJE S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
(730)
MAYTAG INTERNATIONAL,
INC., US
403 West Fourth Street North,
Newton, Iowa 50208, Statele
Unite ale Americii
(730)
PARFUMS NINA RICCI, FR
39, Avenue Montaigne, 75008
Paris, Franţa

(730)
PHILIP MORRIS PRODUCTS
INC., corporaţia statului Virginia, US
3601 Commerce Road,
RICHMOND, Virginia 23234,
Statele Unite ale Americii
(730)
PMPI LLC, US

(730)
Unnastrasse 48, 2000 Hamburg 20,
Germania
(730)
8430 West Bryn Mawr Avenue,
Chicago, Illinois, 60631, Statele
Unite ale Americii
(730)
Advanced Medical Optics Uppsala
AB, SE
751 82 Uppsala, Suedia
(730)
Universal City Studios LLLP, US

7
(730)
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
VERMODJE S.R.L., societate
comercială, MD
(730)
MAYTAG INTERNATIONAL,
INC., US,
2000 N. M-63, Benton Harbor,
Michigan 49022-2692, Statele
Unite ale Americii
(730)
PUIG FRANCE, Societe par
Actions Simplifiee, FR
6, boulevard du parc, 92200
Neuilly sur Seine, Franţa

(730)
PMPI LLC, US
9711 Farrar Court, Richmond, VA
23236, Statele Unite ale Americii
(730)
Philip Morris International Finance
Corporation, US

(730)
Unnastrasse 48, 20253, Hamburg,
Germania
(730)
2500 Lake Cook Road,
Riverwoods,
IL 60015, Statele Unite ale Americii
(730)
AMO Uppsala AB, SE
Box 6406, 75136 Uppsala, Suedia
(730)
Universal City Studios LLC, US

(730)
(730)
EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., HU EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság, HU
30-38 Keresztúri ut, Budapest,
Keresztúri ut 30-38,
H-1106, Ungaria
H-1106 Budapest, Ungaria
(730)
(730)
Capitol Records Inc., US
Capitol Records, LLC, US
1750 North Vine Street,
1750 North Vine Street,
Hollywood, California, 90028,
Hollywood, CA 90028-5274,
Statele Unite ale Americii
Statele Unite ale Americii

(730)
CAPITOL RECORDS INC.,
(o corporaţie organizată şi
existentă conform legilor SUA), US
1750 North Vine Street,
Hollywood, California,
Statele Unite ale Americii

(730)
Capitol Records, LLC, US

1750 North Vine Street,
Hollywood, CA 90028-5274,
Statele Unite ale Americii
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1
20

2
Marcă

3
002514

4
R 3407

21

Marcă

004065

R 3294

22

Mărci

007232

R 6149

007235

R 6170

010662

9105

020663

9106

026581

20723

026581
010897

20724
9302

23

24

168

Mărci

Marcă

5
10/1995
3/1996
3/1996
5/2005
9/1998
3/1999
10/2007
9/1998
3/1999
11/2007
7/2002
12/2002

6
(730)
NBC Universal, Inc., US
(730)
PARFUMS GIVENCHY S.A., FR
(730)
Gustav Pauligin katu 5, 00990
Helsinki, Finlanda

7
(730)
NBCUniversal Media, LLC, US
(730)
LVMH FRAGRANCE BRANDS, FR
(730)
Satamakaari 20,
FI-00980 Helsinki, Finlanda

(730)
6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8086, Japonia

(730)
3-1, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8086, Japonia

(730)
P.O.Box 127, Mandara, North
Ridge, Grand Turks, Insulele
Turks şi Caicos

(730)
Suite C-12, Market Place,
Providenciales, Insulele Turks
şi Caicos

6/2010
2/2011

10/2002
3/2003
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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.
1
1

OPI

2
Mărci

Nr. şi data
Nr. titlului
depozitului de protecţie
3
027731
2010.09.06

4
21771

Nr.
BOPI

Date despre
cedent

5
11/2011

6
S.C. VIAROM
CONSTRUCT S. A., RO
Str. Intrarea Glucozei
nr. 37-39, Tronson 1,
Parter, Sector 2,
Bucureşti, România

7
EUROVIA, FR

PHILIP MORRIS
PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
OLERO S.A., MD

PHILIP MORRIS BRANDS
SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
Public Joint-Stock Company
"Kyiv Cardboard and Paper
Mill", UA

Str. Transnistria nr. 16,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
ESMALDA S.R.L., MD

Ul. Kievskaia, 130
g. Obuhov, Kievskaia obl.,
08700, Ucraina

027732
2010.09.06

21772

11/2011

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

027355
2010.06.23

-

9/2010

3

Marcă

019818
2006.08.03

15819

8/2007
1/2008

4

Desen/
model
industrial

f 2006 0082
2006.08.07

5

Marcă

014603
2004.03.02

11803

9/2004
2/2005
1/2012

6

Marcă

010867
2002.01.02

9243

9/2002
2/2003

7

Marcă

019152
2006.04.10

974

15456

3/2007
11/2007

4/2007
10/2007
10/2011

Str. Columna nr. 108,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
Cristal - Flor S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Viteazul nr.1,
MD-5003, Floreşti,
Republica Moldova
INFAMED, Closed Joint
Stock Company, RU
142700, Moscow area,
Leninskiy region,Vidnoe,
Promzona, OAO VZ
GIAP, building 473,
Federaţia Rusă
Phonestore Moldova
S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Tighina nr. 55,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

Date despre cesionar

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
1819
2012.01.02

18 Place de l'Europe, 92500
RUEIL-MALMAISON, Franţa

ÎCS "SUVOROV-VIN"
S.R.L., MD
Str. Columna, 108,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
"CRISTAL FLOR FENIX"
S.R.L., MD
Str. Mihai Viteazul nr. 1,
MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova
MEGAINPHARM GmbH, AT

1820
2012.01.03

1821
2012.01.04

1822
2012.01.04

1825
2012.01.06

1826
2012.01.19

9082 Maria Wörth,
WörtherseeSüduferstrasse, 163 c. 5,
Austria
PITEXIM S.R.L., MD

1827
2012.01.20

Str. Mitropolit Varlaam nr. 84,
MD-2012, mun. Chişinău,
Republica Moldova
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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

1
1

2
Marcă

3
Date despre
certificatul de
înregistrare:
(111) 19343
(210) 022859
(220) 2008.02.14
BOPI 11/2008
2/2010
Date despre
certificatul rezultat
în urma cesiunii
parţiale:
(111) 19343 A
(210) 022859
(220) 2008.02.14
BOPI 11/2008
2/2010

4
(730)
ORIZONT S.A., MD
Str. Uzinelor
nr. 171, bloc 2,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova

5
(730)
SUPRATEN S.A., MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova

6
(511)
17, 19 –
materiale de
construcţie
nemetalice,
cu excepţia
amestecurilor
uscate; conducte rigide
nemetalice
pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum;
construcţii
nemetalice
transportabile;
monumente
nemetalice;
35, 37, 41, 42

Clasele
cesionate
7
(511)
19 –
amestecuri
uscate

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
1823
2012.01.04

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

OPI

1
1

2
Mărci
naţionale

Nr. titlului
de
protecţie
3
21192

21193

Nr.
BOPI
4
9/2010
5/2011

9/2010
5/2011

Nr. şi data
înregistrării
contractului
5
6
7
8
(791)
1824
(730)
1. Sublicenţă neexclusivă.
DB MASTER FINANCE BASKIN-ROBBINS
2. Termenul de acţiune 2012.01.05
LLC, US
FRANCHISED SHOPS al contractului – până la
130 Royall Street,
LLC, US
31.12.2022, dar nu mai
Canton,
130 Royall Street,
mare decât termenul de
Massachusetts 02021,
Canton,
valabilitate al mărcii.
Statele Unite ale Americii Massachusetts 02021,
3. Teritoriul de acţiune –
Statele Unite ale Americii Republica Moldova.
Licenţiator

Licenţiat

Informaţii privind
contractul de licenţă

Radieri din Registrul Naţional al Mărcilor
Prin decizia nr. 1943 din 03.01.2012 se radiază informaţia privind contractul de franchising
nr. 18 încheiat între franchiserul RIGS Services Limited, CY şi franchisee „RINASCITA” S.R.L., MD,
înregistrat la 16.04.2009, referitor la marca internaţională nr. 934408, în temeiul cererii din
11.08.2011 de radiere a contractului de franchising.
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

1
1
2
3
4
5
6

2
WYETH HOLDINGS CORPORATION, US
GRINŞPUN Emmanuil, MD
GRINŞPUN Emmanuil, MD
KASA Martin, AT
GRINŞPUN Emmanuil, MD
POLEACOV Mihail, MD;
POLEACOVA Nina, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
NICOLAU Gheorghe, MD
NICOLAU Gheorghe, MD
NICOLAU Gheorghe, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
JITARU Mihail, MD

3
425
1820
1892
2104
2114
2126

4
95-0307
a 2001 0238
a 2001 0237
a 2001 0094
a 2001 0239
a 2001 0312

5
1994.07.12
2001.07.26
2001.07.26
1999.07.08
2001.07.26
2001.07.25

Data
încetării
valabilităţii
6
2011.07.12
2011.07.26
2011.07.26
2011.07.08
2011.07.26
2011.07.25

2694
2695
3044
3045
3046
3201
3219

a 2003 0185
a 2003 0193
a 2005 0198
a 2005 0199
a 2005 0200
a 2005 0220
a 2006 0198

2003.07.25
2003.07.30
2005.07.08
2005.07.08
2005.07.08
2005.08.02
2006.07.27

2011.07.25
2011.07.30
2011.07.08
2011.07.08
2011.07.08
2011.08.02
2011.07.27

3258

a 2006 0193

2006.07.19

2011.07.19

3273

a 2006 0187

2006.07.14

2011.07.14

3305

a 2006 0199

2006.07.27

2011.07.27

3324
3325
3456

a 2006 0194
a 2006 0190
a 2006 0192

2006.07.21
2006.07.17
2006.07.19

2011.07.21
2011.07.17
2011.07.19

3507
3517

a 2006 0184
a 2006 0191

2006.07.11
2006.07.19

2011.07.11
2011.07.19

3560
3868

a 2006 0196
a 2008 0205

2006.07.25
2008.07.17

2011.07.25
2011.07.17

7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul
de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

1
1
2

2
MOROZOV Veaceslav, MD
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN
FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI
"ZOLOTOI AIST" S.R.L., MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA
PLANTELOR, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA
PLANTELOR, MD
SECTORUL DE MONTAJ ELECTRIC, COOPERATIVĂ
DE PRODUCŢIE, MD
ŞIŞIANU Sergiu, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
S.A. "MICRON", MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
NICHIŞOV Artur, MD
CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ
AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
CEPOIDA Petru, MD
CEPOIDA Petru, MD
CEPOIDA Petru, MD
DANILEICO Ivan, MD;
SLIUSARENCO Valentin, MD

3
1069
1928

4
96-0229
a 2001 0252

5
1996.08.30
2001.08.02

Data
încetării
valabilităţii
6
2010.08.30
2010.08.02

2206

a 2002 0216

2002.08.23

2010.08.23

2252

a 2002 0217

2002.08.23

2010.08.23

2275

a 2002 0215

2002.08.30

2010.08.30

2859
2955
2982

a 2004 0198
a 2005 0218
a 2005 0231

2004.08.12
2005.08.01
2005.08.10

2010.08.12
2010.08.01
2010.08.10

3016
3018

a 2005 0236
a 2005 0229

2005.08.11
2005.08.10

2010.08.11
2010.08.10

3038

a 2005 0230

2005.08.10

2010.08.10

3054

a 2005 0248

2005.08.25

2010.08.25

3060

a 2005 0232

2005.08.10

2010.08.10

3086

a 2005 0233

2005.08.10

2010.08.10

3088

a 2005 0234

2005.08.10

2010.08.10

3322
3330

a 2004 0203
a 2005 0228

2004.08.18
2005.08.09

2010.08.18
2010.08.09

3386
3795
3828
3881
3893

a 2005 0217
a 2007 0234
a 2007 0235
a 2007 0236
a 2008 0223

2005.08.01
2007.08.30
2007.08.30
2007.08.30
2008.08.18

2010.08.01
2010.08.30
2010.08.30
2010.08.30
2010.08.18

3
4
5
6
7
8

9
10

11

12

13

14

15

16
17

18
19
20
21
22
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată a căror
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea
taxei de menţinere în vigoare a brevetului,
conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008
(cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2

3
4
5

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
VARARU Iurie, MD
CUŞNIR Valeriu, MD;
RUSU Aurel, MD;
CUŞNIR Vitalie, MD
IVANOV Valerii, MD;
BURUMKULOV Farhad Hikmatovici, RU
BODRUG Nicolae, MD
BODRUG Nicolae, MD

(11) Nr.
brevet
3
109

(21) Nr.
depozit
4
s 2009 0136

(22) Data
depozit
5
2009.07.17

Data
încetării valabilităţii
6
2011.07.17

117

s 2009 0137

2009.07.21

2011.07.21

44

s 2009 0016

2007.07.24

2011.07.24

118
126

s 2009 0148
s 2009 0149

2009.07.31
2009.07.31

2011.07.31
2011.07.31

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008,
pentru care termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3

4
5

6

7

8

9

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
DORUC Andrei, MD
TOPALO Valentin, MD;
DOBROVOLSCHI Oleg, RO
LACUSTA Victor, MD;
MOLDOVANU Ion, MD;
ODOBESCU Stela, MD
LACUSTA Victor, MD;
GÎLEA Angela, MD
LACUSTA Victor, MD;
CEREŞ Victoria, MD;
LITOVCENCO Anatolii, MD
JOVMIR Vasile, MD;
CHIABURU Simona, MD;
BOGDANSCAIA Nina, MD
JOVMIR Vasile, MD;
CHIABURU Simona, MD;
ROTARU Natalia, MD
JOVMIR Vasile, MD;
CHIABURU Simona, MD;
BOGDANSCAIA Nina, MD
CHIRIAC Iurii, MD;
CHIRIAC Ala, MD

(11) Nr.
brevet
3
4

(21) Nr.
depozit
4
s 2008 0001

(22) Data
depozit
5
2008.10.15

Data încetării
valabilităţii
6
2010.10.15

15

s 2008 0012

2008.10.31

2010.10.31

29

s 2008 0020

2008.11.14

2010.11.14

21

s 2008 0021

2008.11.14

2010.11.14

61

s 2008 0027

2008.12.02

2010.12.02

24

s 2008 0029

2008.12.02

2010.12.02

35

s 2008 0030

2008.12.02

2010.12.02

36

s 2008 0031

2008.12.02

2010.12.02

94

s 2008 0042

2008.12.24

2010.12.24
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1
10

11
12
13

2
LACUSTA Victor, MD;
LITOVCENCO Anatolii, MD;
CEREŞ Victoria, MD
ANGHELICI Gheorghe, MD
ANGHELICI Gheorghe, MD
ŢÂMBALĂ Carolina, MD;
PENU Aurel, MD

3

4

5

6

62

s 2008 0043

2008.12.26

2010.12.26

115
116

s 2009 0158
s 2009 0189

2009.09.03
2009.10.07

2010.09.03
2010.10.07

255

s 2009 0229

2009.12.15

2010.12.15

MM4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare a certificatului
de înregistrare, conform pct. 400, alin. 3 din Regulamentul
privind procedura de depunere şi examinare a cererii
de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului, aprobat
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 528 din 01.09. 2009
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1

174

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
2
CABLIUC Andrii Vasîliovîci, UA

(11)
Nr. certificat
3
209

(21)
Nr. depozit
4
u 2007 0019

(22)
Data depozit
5
2007.07.04

Data încetării
valabilităţii
6
2011.07.04

MD - BOPI 2/2012

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
în temeiul 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.
1
1
2
3

(210)
Nr. de depozit
2
028710
029040
029335

(220)
Data de depozit
3
2011.02.28
2011.04.12
2011.06.08

Data retragerii
4
2012.01.20
2012.01.24
2012.01.24

(441)
Nr. BOPI
5
6/2011
7/2011
9/2011

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.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

(210)
Nr. de depozit
2
026457
027158
027434
027435
027438
027552
027577
027578

(220)
Data de depozit
3
2010.01.12
2010.05.24
2010.07.09
2010.07.09
2010.07.12
2010.08.02
2010.08.05
2010.08.05

Data retragerii
4
2012.01.06
2012.01.06
2012.01.06
2012.01.06
2012.01.06
2012.01.06
2012.01.06
2012.01.06

(441)
Nr. BOPI
5
5/2010
11/2010
10/2010
10/2010
10/2010
11/2010
11/2010
11/2010

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 7(1)h)
din Legea nr. 38-XVI/2008, pct. 11(8)c) şi 86(9)
din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare
şi înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009
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.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

(210)
Nr. de depozit
2
013458
013604
014509
015422
015682
016562
016888
020057

(220)
Data de depozit
3
2003.07.15
2003.09.18
2004.03.30
2004.09.13
2004.11.09
2005.03.25
2005.05.05
2006.09.25

Data retragerii
4
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13
2012.01.13

(441)
Nr. BOPI
5
12/2008
5/2004
6/2004
7/2005
6/2005
2/2009
6/2006
10/2007
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor pct. 11(8)c)
din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare
şi înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009
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.
1
1

(210)
Nr. de depozit
2
022299

(220)
Data de depozit
3
2007.11.14

Data retragerii
4
2012.01.13

(441)
Nr. BOPI
5
11/2009

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art.16 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.

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 245

3
000506

4
PARTNER

5
2011.07.17

2

5027

004801

GEL-WRITER

2005.07.31

3

5028

004802

EPIC

2005.07.31

4

5029

005210

WHISKAS
FINA FISKEN

2006.02.05

5

6331

006449

BENDERSCAIA
CREPOSTI

2007.04.16

6

7026

008414

AAAHH!!! REAL
MONSTERS

2009.02.16

7

8143

009697

HUBBA BUBBA
LIVELY LIME

2010.10.16

8

8400

010484

Martinică
Bălţi

2011.07.23

9

8656

010444

FREESPIRE

2011.07.02

6
Avaya Inc., corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
211 Mount Airy Road, Basking Ridge, New Jersey
07920, Statele Unite ale Americii
Berol Corporation, corporaţie din Delaware, US
29 E. Stephenson St., Freeport, IL 610032,
Statele Unite ale Americii
Berol Corporation, corporaţie din Delaware, US
29 E. Stephenson St., Freeport, IL 610032,
Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
Fabrica Biochimică din Tighina, MD
Str. Suvorov nr. 201,
MD-3200, Tighina, Republica Moldova
Viacom International Inc., US
1515 Broadway, New York, New York 10036-5794,
Statele Unite ale Americii
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
Combinatul de produse alimentare din Bălţi, MD
Str. Kiev nr. 114,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova
Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia
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1
10

2
8830

3
010467

4
VH

5
2011.07.03

11

8831

010466

SILVIA
СИЛЬВИЯ

2011.07.03

12

8834

010463

SUNVINE
TRADE MARK

2011.07.18

13

8838

010450

FLUX

2011.07.04

14

8848

010451

ГБ
ХОЛДИНГ ВИН

2011.07.04

15

8849

010469

16

8850

010471

AMELIA
АМЕЛИЯ

2011.07.13

17

8851

010472

VALEVERDE

2011.07.13

18

8858

010468

REXTON

2011.07.09

19

8885

010449

X-CITE

2011.07.02

20

8887

010455

NATVEX com

2011.07.11

21

8888

010458

2011.07.13

22

8889

010459

2011.07.13

23

8890

010460

2011.07.13

24

8892

010477

JADE

2011.07.20

25

8895

010483

ENERAY

2011.07.19

26

8896

010485

MAXTORIN

2011.07.26

27

8901

010491

REGESAN

2011.07.27

28

8928

010543

МЕДВЕЖЬЯ СИЛА

2011.07.05

29

8929

010544

МЕДВЕЖЬЯ
ПОЛЯНА

2011.07.05

2011.07.16

6
VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD
Str. Chişinău nr. 22,
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova
VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD
Str. Chişinău nr. 22,
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova
RADOMILA O.O.O., RU
Pereuloc Decabristov d. 5/17, 199155,
Sankt-Peterburg, Federaţia Rusă
FLUX-PRES S.R.L., agenţie de presă, MD
Str. A. Corobceanu nr. 17,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
GB HOLDING VIN, ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO, RU
Ul. Kulneva, d. 4, Moscow, 121170, Federaţia Rusă
Combinatul de produse alimentare din Bălţi, MD
Str. Kiev nr. 114,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova
VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD
Str. Chişinău nr. 22,
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova
VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD
Str. Chişinău nr. 22,
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova
SSANGYONG MOTOR COMPANY, KR
150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si Kyungki-do,
Coreea de Sud
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
NATVEX-COM S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 159, ap. 15,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Wine International Project S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Wine International Project S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Wine International Project S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
EVE HOLDINGS INC., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware,
Statele Unite ale Americii
Bristol-Myers Squibb Pharma Company, US
203 Longmeadow Drive, Wilmington, DE-19810,
Statele Unite ale Americii
Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, Statele Unite ale Americii
OLEMED-FARM S.R.L., MD
Str. Sprîncenoaia nr. 1, bloc 1,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10а,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10a,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
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1
30

2
8930

3
010545

4
МЕДВЕЖЬЕ
СЕРДЦЕ

5
2011.07.05

31

8931

010546

МЕДВЕЖЬЯ
ЯРОСТЬ

2011.07.05

32

8965

010547

МИХАЛЫЧ

2011.07.05

33

8967

010556

1994
CA
CRICOVA-ACOREX

2011.07.02

34

9000

010620

ЧЕРНЫЙ ЗАМОК

2011.07.31

35

9001

010621

ЧЕРНАЯ СКАЛА

2011.07.31

36

9225

010412

2011.07.02

37

9226

010498

PASIUNEA
ARZĂTOARE
ЖГУЧАЯ СТРАСТЬ
SR
Alifarium

38

9399

010445

ФИТАЛ

2011.07.12

39

9762

010457

XA3AHOBA

2011.07.13

40

9763

010603

ЛОТОС
LOTOS

2011.07.24

41

10170

010488

Apă minerală
BĂLŢI

2011.07.23

2011.07.27

6
GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10а,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10a,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10a,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. Petru Ungureanu nr. 3,
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
SARÎ Constantin, MD
Str. Comsomolului nr. 32,
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
SARÎ Constantin, MD
Str. Comsomolului nr. 32,
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova
ALIFARIUM S.R.L., MD
Str. Lenin nr. 64,
MD-6100, Ceadâr-Lunga, Republica Moldova
POLEACOVA Larisa, MD
Str. Miron Costin nr. 19, bloc 5, ap. 39,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Wine International Project S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
CANOPUS S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Meşterul Manole nr. 5 "A",
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
Combinatul de produse alimentare din Bălţi, MD
Str. Kiev nr. 114,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră
în iulie 2012
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.

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

1
1
2

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
9258
9314

3
011596
011583

5
2012.07.18
2012.07.12

3

9579

011582

4
MISTER COOK
LEGENDA
BASARABIEI
BUDULAI
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(730) Titular, cod ST.3 OMPI

6
FLOAREA SOARELUI S.A., MD
ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Vinăria-Lozova S.R.L., MD
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1
4

2
9669

3
011515

5

9723

011516

6

9724

011517

7

9725

011518

8

9726

011519

9

9727

011520

10

9728

011521

11

9729

011522

12

9730

011523

13

9731

011524

14

9732

011526

15

9733

011527

16

9734

011528

17

9735

011529

18

9736

011531

19

9737

011532

20

9819

011503

21
22

9820
9821

011504
011505

23

9822

011508

24

9825

011514

25
26
27
28
29

9826
9827
9841
9863
9865

011536
011537
011607
011538
011565

30

9866

011571

31
32
33

9867
9868
9869

011575
011576
011584

34
35

9870
9871

011592
011593

36

9872

011595

37

9873

011600

4
FLUIERAŞ
ФЛУИЕРАШ
STRUGURAŞ
СТРУГУРАШ
JOC
ЖОК
MĂRŢIŞOR
МЭРЦИШОР
RAISCOE IABLOCO
РАЙСКОЕ ЯБЛОКО
DISCO
ДИСКО
FLORICICA
ФЛОРИЧИКА
MUGUREL
МУГУРЕЛ
PLAI
ПЛАЙ
MERIŞOR
МЕРИШОР
PRIMĂVARA
ПРИМЭВАРА
MĂRGĂRITAR
МЭРГЭРИТАР
MORION
МОРИОН
FLORA
ФЛОРА
LUCITOR
ЛУЧИТОР
LIVADA ÎNFLORITĂ
ЛИВАДА
ЫНФЛОРИТЭ
ЖЕМЧУЖНАЯ
ЛАГУНА
ЯНТАРНАЯ ЧАША
РУБИНОВЫЕ
СЛЕЗЫ
ЗОЛОТОЙ
ТЮЛЬПАН
MR. PROPER
SUPER
GEL
ALMIRA
Woodland Cellars
ЧЕРНЫЙ АДВОКАТ
Hillside Vineyards
ЛАЗУРНАЯ
ДОЛИНА
GORGAN &
PAVLOV G&P
ЮЖНЫЙ КРЕСТ
ДВА ГРИФОНА
CODRU
DIPLOMA
Liubitel BASARABIA NORD
Doctor BASARABIA NORD
ЭЛЬФИЙСКАЯ
КРОВЬ

5
2012.07.09
2012.07.09
2012.07.09
2012.07.09
2012.07.09
2012.07.09
2012.07.09
2012.07.09
2012.07.09
2012.07.09
2012.07.09
2012.07.09
2012.07.11
2012.07.11
2012.07.11
2012.07.11

6
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova,

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

2012.07.02

BASVIN-COM S.R.L., MD

2012.07.02
2012.07.02

BASVIN-COM S.R.L., MD
BASVIN-COM S.R.L., MD

2012.07.02

BASVIN-COM S.R.L., MD

2012.07.12

The Procter & Gamble Company, US

2012.07.03
2012.07.09
2012.07.23
2012.07.09
2012.07.08

ALMIRA S.R.L., MD
Dionysos-Mereni S.A., întreprindere mixtă, MD
Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Dionysos Mereni S.A., întreprindere mixtă, MD
BASVIN-COM S.R.L., MD

2012.07.11

ALEGOR-COMERŢ S.R.L., MD

2012.07.09
2012.07.09
2012.07.12
2012.07.24
2012.07.19

CUZNEŢOV Iurie, MD
GRIGORENCO Natalia, MD
TUBECON-TOBACCO S.R.L., întreprindere
mixtă, fabrică de tutun din Orhei, MD
ASES CONSULTING S.R.L., MD
BASARABIA NORD S.A., MD

2012.07.19

BASARABIA NORD S.A., MD

2012.07.23

Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD
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1
38

2
9874

3
011605

39

9875

011606

40
41

9882
9883

012589
012590

42

9884

012591

43
44

9885
9890

012592
011543

45

9892

011602

46
47
48
49
50

9893
9916
9917
9918
9919

011603
011620
011560
011562
011563

51
52

9920
9921

011566
011568

53

9922

011569

54
55

9924
9925

011579
011581

56
57
58

9926
9927
9928

011585
011586
011599

59
60
61
62
63

9929
9930
9931
9932
9936

011601
011622
011644
011657
011715

64
65
66
67
68

9937
9938
9939
9940
9962

011718
011719
011720
011721
011613

HS
HOLIDAY SERVICE
ZERNOFF
SEXUL FRUMOS
ЧЕРНЫЙ
ДИКТАТОР
МЕДВЕЖИЙ НРАВ
РАДУГА
ДЖЕЙМС КУК
ВАСКО ДА ГАМА
СОКРОВИЩА
АББАТА
ШЕПОТ АББАТА
БЕЛЫЙ АББАТ
ЧЕРНЫЙ АББАТ
ДУША АББАТА
a

69

9963

011614

ASGROW

2012.07.23

70

9965

011546

Вещий сон

2012.07.08

71

9966

011549

Храбрый рыцарь

2012.07.08

72

9967

011551

Нежный поцелуй

2012.07.08

73

9968

011552

Семейный лекарь

2012.07.08

74

9969

011553

Старый аббат

2012.07.08

75

9977

011564

LEGION

2012.07.08

76

9978

011580

VOIEVOD
Brandy

2012.07.10
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4
ГАЛИЛЕЙСКАЯ
ЛОЗА
АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА
КАПЕЛЛА МЕДИЧИ
СИКСТИНСКАЯ
КАПЕЛЛА
СИКСТИНА
МАДОННА
МОИСЕЙ
ШЕПОТ
ШАМАНА
ГРЕХОВНОЕ
ЗЕЛЬЕ
ДУША ГРЕШНИЦЫ
BANK 1 ONE
Merten
ЦАРСКАЯ ЛОЗА
ЖЕМЧУЖНАЯ
СЛЕЗА
БЕЛЫЙ ВАЛЬС

5
2012.07.23

6
Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD

2012.07.23

Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD

2012.07.31
2012.07.31

Basavin-Grup S.A., MD
Basavin-Grup S.A., MD

2012.07.31

Basavin-Grup S.A., MD

2012.07.31
2012.07.01
2012.07.23

Basavin-Grup S.A., MD
Wine International Project S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD

2012.07.23
2012.07.26
2012.07.05
2012.07.08
2012.07.08

Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD
BUSINESSBANK S.A., bancă comercială, MD
Merten GmbH & Co. KG, DE
BASVIN-COM S.R.L., MD
BASVIN-COM S.R.L., MD

2012.07.08
2012.07.12

2012.07.12
2012.07.11

BASVIN-COM S.R.L., MD
MILEŞTII MICI, întreprindere de stat,
combinat de vinuri de calitate, MD
MILEŞTII MICI, întreprindere de stat,
combinat de vinuri de calitate, MD
AROMA, societate pe acţiuni de tip deschis, MD
PORCIULEAN Tatiana, MD

2012.07.16
2012.07.16
2012.07.23

ZERNOFF S.R.L., societate comercială, MD
CUZNEŢOV Iurie, MD
Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD

2012.07.23
2012.07.29
2012.07.31
2012.07.31
2012.07.23

Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD
KAZAYAK-VIN S.A., întreprindere mixtă, MD
Basavin-Grup S.A., MD
Basavin-Grup S.A., MD
GRANDVIN S.R.L., MD

2012.07.23
2012.07.23
2012.07.23
2012.07.23
2012.07.23

GRANDVIN S.R.L., MD
GRANDVIN S.R.L., MD
GRANDVIN S.R.L., MD
GRANDVIN S.R.L., MD
MONSANTO TECHNOLOGY LLC, companie
cu răspundere limitată organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
MONSANTO TECHNOLOGY LLC, companie
cu răspundere limitată organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
BABII Sergiu, MD

2012.07.12

MD - BOPI 2/2012
1
77
78
79
80

2
9980
10002
10003
10004

3
011638
011561
011567
011609

81
82
83
84
85
86

10005
10006
10007
10008
10010
10011

011630
011631
011633
011634
011654
011658

87
88
89
90
91

10020
10023
10034
10035
10037

011705
011717
011628
011629
011534

92

10038

011545

93

10039

94

4
СОЗВЕЗДИЕ
ЧЕРНЫЙ БЕРКУТ
ЯНТАРНЫЙ САД
VINARIA
VICTOR
VLAD
ПИРАТСКАЯ КАРТА
ARHIBAS
TV RIF
ЮНОНА
АМЕРИГО
ВЕСПУЧЧИ
SIGN industr SRL
МАДАМ БОВАРИ
SPALEVIA
BRINAVESS

5
2012.07.12
2012.07.08
2012.07.08
2012.07.23

6
GUŢU Nelli, MD
BASVIN-COM S.R.L., MD
BASVIN-COM S.R.L., MD
VICTOR-VLAD S.R.L., MD

2012.07.25
2012.07.26
2012.07.31
2012.07.31
2012.07.31
2012.07.31

LEADUHIN Oleg, MD
ARHIBAS S.R.L., firmă, MD
SELECTCANAL - TV S.R.L., MD
SELECTCANAL - TV S.R.L., MD
Basavin-Grup S.A., MD
Basavin-Grup S.A., MD

2012.07.25
2012.07.23
2012.07.30
2012.07.30
2012.07.01

011547

Прекрасная
принцесса
Юная фея

2012.07.08

10040

011548

Рыцарский турнир

2012.07.08

95

10041

011554

Лоза любви

2012.07.08

96
97
98

10069
10070
10071

011608
011621
011624

ШЕПОТ ДОКТОРА
Napolis Pizza
ОГНЕННАЯ

2012.07.23
2012.07.29
2012.07.29

99
100
101
102
103
104

10074
10080
10082
10083
10084
10085

011759
011802
011812
011813
011815
011816

2012.07.23
2012.07.15
2012.07.15
2012.07.15
2012.07.22
2012.07.22

105

10086

011817

2012.07.22

MIGDAL-P S.A., MD

106

10087

011818

2012.07.22

MIGDAL-P S.A., MD

107

10088

011825

2012.07.22

MIGDAL-P S.A., MD

108
109
110

10089
10093
10094

011826
011848
011849

2012.07.22
2012.07.22
2012.07.22

MIGDAL-P S.A., MD
ZAO "Mega Vin", RU
MIGDAL-P S.A., MD

111

10095

011851

2012.07.22

MIGDAL-P S.A., MD

112

10119

011556

2012.07.03

United Parcel Service of America, Inc., US

113

10157

011623

2012.07.29

CUZNEŢOV Iurie, MD

114

10158

011626

2012.07.30

Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI

115

10178

011800

2012.07.15

MIGDAL-P S.A., MD

116
117

10179
10391

011803
011572

БРАТИЯ
КАССИОПЕЯ
ЗВЕЗДНАЯ РОСА
ЛУННОЕ СИЯНИЕ
ГУСАРСКИЙ ТОСТ
ГУСАРСКИЙ
ВЕЧЕР
ГУСАРСКАЯ
ИСПОВЕДЬ
ГУСАРСКАЯ
ЛИХОСТЬ
ГУСАРСКАЯ
РУЛЕТКА
ГУСАРСКИЙ ПИР
МЕГАВИН
ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА
ГУСАРСКАЯ
ДОБЛЕСТЬ
MBE
MAIL BOXES ETC.
OTLICHNAYA
VODKA
NEMIROFF
NEMIROVSKAYA
VODKA
СЕВЕРНАЯ
КОРОНА
ЮЖНАЯ КОРОНА
Nica R S.R.L.

BACIOI Vadim, MD
GRANDVIN S.R.L., MD
Merck Sharp & Dohme Corp., US
Merck Sharp & Dohme Corp., US
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MOLDRUSTEX S.R.L., întreprindere mixtă, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Clasicvin-Industrial S.R.L., MD
MIGDAL-P S.A., MD
MIGDAL-P S.A., MD
MIGDAL-P S.A., MD
MIGDAL-P S.A., MD
MIGDAL-P S.A., MD

2012.07.15
2012.07.03

MIGDAL-P S.A., MD
CAPSAMUN Andrei, MD

2012.07.08
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1
118
119

2
10650
11028

3
012742
011506

120

11029

011507

121

11030

011509

122

11031

011577

123
124

11101
11193

011590
011850

125

11293

011597

126
127

11294
11345

011625
011660

128
129
130

11346
11411
11990

011588
011559
011627

131

12707

011530

4
CONSTELAŢIE
МУСКАТ
ЗОЛОТОГО КАМНЯ
МУСКАТ
БЕЛОГО КАМНЯ
МУСКАТ
ЛУННОГО КАМНЯ
LAVINA
СОЛНЦЕ И ВИНА!
ЧЕРНЫЙ МУСКАТ
ГУСАРСКИЙ
РОМАНС
РОЗОВЫЙ
ФЛАМИНГО
Nemiroff 1872
КРИСТОФОР
КОЛУМБ
ДРЕВНИЙ СЛИТОК
SLAVIANSKAYA
NEMIROFF
NEMIROVSKAYA
osobaya vodka
MIRELA
МИРЕЛА

5
2012.07.12
2012.07.02

6
GUŢU Nelli, MD
BASVIN-COM S.R.L., MD

2012.07.02

BASVIN-COM S.R.L., MD

2012.07.02

BASVIN-COM S.R.L., MD

2012.07.09

LAVINA GRUP S.R.L., MD

2012.07.12
2012.07.22

BASVIN-COM S.R.L., MD
MIGDAL-P S.A., MD

2012.07.18

LAVINA GROUP S.R.L., MD

2012.07.30
2012.07.31

Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI
Basavin-Grup S.A., MD

2012.07.17
2012.07.05
2012.07.30

FABSO S.A., MD
Vodka Slavianskaya Limited, GB
Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI

2012.07.11

Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova, MD

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.
1
1

182

(111) Nr.
de ordine
al înregistrării
2
13591

(730) Titular,
cod ST.3 OMPI
3
Stoicov Ilie, MD
Str. Sportivă nr. 16, ap. 2,
MD-3800, Comrat, Republica Moldova

Data eliberării
duplicatului
4
2012.01.26

MD - BOPI 2/2012

FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea
(22)
Data
de depozit
3

(28)
Nr. de desene
şi modele industriale
4

Data adoptării
hotărârii de retragere

1

(21)
Nr.
de depozit
2

5

6

1

f 2011 0008

2011.02.10

1

2012.01.04

5/2011

Nr.
crt.

(43)
Nr. BOPI

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

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

Data adoptării
hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1

2

3

4

5

6

1

f 2011 0015

2011.02.22

3 ( 4, 5, 6 )

2012.01.06

6/2011

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
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.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

1
1

2
WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
MAURT S.R.L., MD
Str. Voluntarilor nr. 15,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
MAURT S.R.L., MD
Str. Voluntarilor nr. 15,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

3
380

4
f 2001 0071

5
2001.07.13

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
6
2011.07.13

962

f 2006 0072

2006.07.04

2011.07.04

968

f 2006 0076

2006.07.20

2011.07.20

1012

f 2006 0073

2006.07.07

2011.07.07

2

3

4

183
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate
Nr.
crt.

OPI

1
1

2
Brevet
de invenţie
Cerere
de înregistrare
a mărcii
Cerere
de înregistrare
a mărcii
Cerere
de înregistrare
a mărcii
Cerere
de înregistrare
a mărcii
Desen /
model
industrial

2

3

4

5

6

184

Nr.
Nr.
titlului
de depozit
de protecţie
3
4
4143
a 2010 0052

Nr.
BOPI
5
12/2011

-

026829

5/2010

-

027522

10/2010

-

028350

4/2011

-

028705

5/2011

999

f 2006 0106

6/2007
3/2008

Date iniţiale

Date rectificate

6
(13) B2
(730)
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
MD
(730)
MAXGRUP S.R.L., MD

7
(13) B1

(730)
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
(730)
MAXGRUP S.R.L., societate
comercială, MD
(730)
(730)
HENDRIX BAIL S.R.L., MD
HENDRIX BAIL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
(730)
(730)
BALABAN INTRAVEST S.R.L., BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
MD
societate comercială, MD
(73)
(73)
RENAISSANCE PERFECT
RENAISSANCE PERFECT
S.R.L., ÎNTREPRINDERE
S.R.L., MD
MIXTĂ MOLDO-ROMÂNĂ, MD

MD - BOPI 2/2012

VII
Comisia de contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of the 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 the AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii
în ianuarie 2012
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.

1
1

Denumirea OPI
Nr. şi data
depozitului /
Nr. titlului de
protecţie
Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
Vogue
027169
2010.05.19

2

KILICOGLU
Bora, MD
Marcă naţională

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

3
LES
PUBLICATIONS
CONDE NAST
S.A., Societe
anonyme, FR

4
2011.08.15
Împotriva
înregistrării mărcii

5
2012.01.26

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.06.15.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

LUNIC
Veaceslav, MD

2011.03.16
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.26

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.02.21.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Russian
Standard
Intellectual
Property Holding
AG, CH,
Closed joint
company "Roust
Incorporated",
RU

2011.09.26
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.26

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.07.26 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru produsul "votcă"
din clasa 33.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

SANDRILIONA
S.R.L., societate
comercială, MD

2011.10.21
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.26

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale
din 2011.08.24 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru produsul "îngheţată"
din clasa 30.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

026069
2009.10.29
3

LUNIC Veaceslav, MD
Marcă naţională

026041
2009.10.23

4

Russian Standard
Intellectual Property
Holding AG, CH,
Closed joint
company "Roust
Incorporated", RU
Marcă naţională

027087
2010.05.06
SANDRILIONA
S.R.L., societate
comercială, MD
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1
5

2
Marcă naţională

3
SANDRILIONA
S.R.L., societate
comercială, MD

4
2011.10.21
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

5
2012.01.26

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.08.24 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 30.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

HUGO BOSS
Trade Mark
Management
GmbH & Co.
KG, DE

2010.10.15
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.26

1. A înceta procedura de examinare
a contestaţiei.
2. A transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.

MOSCHINO
S.p.A., IT

2011.11.25
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.26

1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale
din 2011.09.30 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasa 03.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.,
Novo mesto, SI

2011.10.31
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.26

OBSCHESTVO
S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU
"SPLATCOSMETICA"
RU

2011.10.03
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.26

1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale
din 2011.09.29 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale
din 2011.07.11 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasele 03, 05, 10.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

CIUREA Dorin,
MD

2011.09.29
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.27

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.07.29.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Î.M.
" NEWSMEDIA
GROUP"
S.R.L., MD

2011.10.03
Împotriva
înregistrării mărcii

2012.01.27

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.07.04.
3. Se transmite dosarul în Departamentul

027083
2010.05.06

6

SANDRILIONA
S.R.L., societate
comercială, MD
Marcă internaţională
HUGO BOSS
IR 978 561
2008.07.10

7

HUGO BOSS
Trade Mark
Management GmbH
& Co. KG, DE
Marcă internaţională

8

IR 1029442
2009.12.03
MOSCHINO S.p.A.,
IT
Marcă internaţională
DALNESSA
IR 1046258
2010.07.08
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.,
Novo mesto, SI

9

Marcă internaţională
SMILEX
IR 1019082
2009.09.09

10

OBSCHESTVO S
OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU
"SPLATCOSMETICA", RU
Marcă naţională
IDEAL LUX
027530
2010.07.29

11

CIUREA Dorin, MD
Marcă naţională
LadyClub
027304
2010.06.11
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12

GALUŞCA Vasile,
MD;
DARIE Tudor, MD;
CIORICI Dumitru,
MD;
GALUŞCA Sergiu,
MD
Marcă naţională
VESTI.MD
027303
2010.06.11

13

GALUŞCA Vasile,
MD;
DARIE Tudor, MD;
CIORICI Dumitru,
MD;
GALUŞCA Sergiu,
MD
Marcă naţională

Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Î.M.
"NEWSMEDIA
GROUP"
S.R.L., MD

2011.10.03
Împotriva
înregistrării mărcii

2012.01.27

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.09.23.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Î.M.
"NEWSMEDIA
GROUP"
S.R.L., MD

2011.10.03
Împotriva
înregistrării mărcii

2012.01.27

Janssen
Pharmaceutica
NV, BE

2011.11.28
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.27

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.08.04.
3. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri urmează
să fie achitată taxa pentru înregistrarea
şi eliberarea certificatului de înregistrare
a mărcii în cuantum de 250 euro (pct. 40
din Taxele pentru servicii cu semnificaţie
juridică în domeniul protecţiei obiectelor
proprietăţii intelectuale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 774
din 13.08.1997).
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Notă. Pentru taxa menţionată conform
pct. 40 pot fi aplicate scutiri (50%), dacă
solicitantul nu a preluat sau nu a transmis
în condiţiile legale dreptul său până la data
plăţii şi este o întreprindere care întruneşte
criteriile stabilite în art. 2 alin. (2-4) din Legea
nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea
sectorului întreprinderilor mici
şi mijlocii. Înlesnirile prevăzute se aplică
şi persoanelor fizice.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale
din 2011.09.30 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasele 03, 05.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

MÎRZA
Veaceslav, MD

2011.09.22
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.27

027305
2010.06.11
GALUŞCA Vasile,
MD;
DARIE Tudor, MD;
CIORICI Dumitru,
MD;
GALUŞCA Sergiu,
MD

14

Marcă naţională
MICROSHIELD
027746
2010.09.03

15

Janssen
Pharmaceutica
NV, BE
Marcă naţională
DEJURE
027342
2010.06.17
MÎRZA Veaceslav,
MD

188

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale
din 2011.07.22 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru totalitatea serviciilor
revendicate în cerere din clasele 35, 42 şi 45.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
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1
16

2
Marcă internaţională

3
L'OREAL, FR

4
2011.09.01
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
2012.01.27

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.05.31 şi
se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasa 03.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Marks and
Spencer plc,
GB

2011.08.15
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.27

EGIS
GYÓGYSZERGYÁR
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság, HU

2011.11.16
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.01.27

1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.05.27 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasele 03, 18, 25.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale
din 2011.07.28 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru următoarele produse din clasa
05: "produse farmaceutice utilizate
în ginecologie şi oncologie".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

SERIE EXPERT

IR 724 195
1999.11.10

17

L'OREAL, FR
Marcă internaţională
NORTH COAST
IR 1002156
2009.04.27
Marks and Spencer
plc, GB

18

Marcă internaţională
YAMBRON
IR 1044096
2010.06.15
EGIS
GYÓGYSZERGYÁR
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság,
HU
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la anularea înregistrării mărcilor
nr. 19648 şi nr. 20217, titular PALADI Oleg
Întru executarea Deciziei Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de
Justiţie din 01.12.2011 privind casarea integrală a Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 06.05.2011
în pricina civilă la cererile de chemare în judecată depuse de compania SRL „TEHELAN” şi FULYA
KOZMETIK ISLAK MENDIL IMALAT VE PAZ. LTD. STI. împotriva lui PALADI Oleg şi Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, în temeiul art.21(1)b) din Legea nr. 38-XVI/2008 privind protecţia
mărcilor:
- se anulează înregistrarea mărcilor nr. 19648 din 03.04.2009 şi nr. 20217 din 24.12.2008 şi se
declară nule certificatele de înregistrare a mărcilor eliberate pe numele PALADI Oleg, str. Miron Costin
nr. 23, ap. 42, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova.
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IX
Monitor

Î

n prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al
AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

I

n this Section are published acts issued by the President, Parliament and Government of the Republic
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General
of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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Aprobarea formularului-tip al cererii de substituire
a unei înregistrări naţionale cu o înregistrare internaţională
Prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 17 din 18 ianuarie 2012 a fost aprobat formularul-tip al cererii
de substituire a unei înregistrări naţionale cu o înregistrare internaţională.

2218 / FM / 06.0 / A / 1 / P /
Referinţa
solicitantului/reprezentantului:
Nr.

S e c o m p l e t e a z ă de c ă t r e A G E P I
Registratura AGEPI
Nr.

Data

Data

Către AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova, tel.: (37322) 40-05-06, fax: 44-01-19

C E R E R E
DE SUBSTITUIRE A UNEI ÎNREGISTRĂRI NAŢIONALE
CU O ÎNREGISTRARE INTERNAŢIONALĂ
Cererea se va completa într-un exemplar dactilografiat sau imprimat

I.

(730) TITULAR (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi Numărul de identificare
de stat unic (IDNO/IDNP)
fax cu prefixul zonei)
Cod ţară conform normei
ST.3 OMPI

II.

SOLICIT în baza art. 81 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor
substituirea înregistrării naţionale indicate la rubrica III cu înregistrarea internaţională indicată la rubrica
IV din prezenta cerere

III. ÎNREGISTRAREA NAŢIONALĂ A CĂREI SUBSTITUIRE ESTE SOLICITATĂ:
(111) nr. de ordine al înregistrării:
(151) data înregistrării:
(210) nr. depozit:
(220) data depozit:

IV.

ÎNREGISTRAREA INTERNAŢIONALĂ CARE SUBSTITUIE ÎNREGISTRAREA NAŢIONALĂ
(111) nr. de ordine al înregistrării:
(151) data înregistrării:

şi, dacă este cazul,

(891) data extinderii teritoriale asupra Republicii Moldova:

V. (740) MANDATARUL AUTORIZAT (nume, prenume, adresă, telefon şi fax cu prefixul zonei, nr. procurii)

VI. (750) ADRESA PENTRU CORESPONDENŢĂ:
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2218 / FM / 06.0 / A / 1 / P /
VII. Anexe:
- dovada de plată a taxei
VIII. Semnătura titularului/mandatarului autorizat IX. a) Persoana care a prezentat cererea, alta decât
(numele în clar):
titularul/mandatarul autorizat (numele complet şi actul
de identitate):

Data

b) Semnătura persoanei care a recepţionat cererea
la AGEPI (numele în clar):

Prezentul formular completează setul de formulare-tip, aprobate în scopul implementării prevederilor Legii
nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor şi utilizate în prezent în procedurile de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, precum şi în procesul de prestare a serviciilor şi consultaţiilor.
Toate formularele-tip privind mărcile pot ﬁ obţinute direct la AGEPI sau online (în format PDF şi Word) la adresa:
http://www.agepi.md/md/trademarks/forms.php
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X
Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale /
Intellectual property information
materials

S

ecţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, texte
ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor
regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasiﬁcări, norme ale OMPI; alte materiale de informare
din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

T

he section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, texts of
the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the regional
and bilateral agreements; regulations, instructions, classiﬁcations, the WIPO standards; other information
materials in the ﬁeld of intellectual property protection.
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OMPI INFORMEAZĂ
Aderări la tratatele internaţionale
în domeniul proprietăţii intelectuale
Tratatul privind dreptul brevetelor
La 9 februarie 2012 Bosnia şi Herţegovina a depus instrumentele de aderare la Tratatul
privind dreptul brevetelor (PLT), adoptat la Geneva la 1 iunie 2000.
Tratatul privind dreptul brevetelor va intra în vigoare cu privire la Bosnia şi Herţegovina cu începere de la 9 mai 2012.

Tratatul privind dreptul mărcilor
La 13 ianuarie 2012 Columbia a depus instrumentele de aderare la Tratatul privind dreptul
mărcilor (TLT), încheiat la Geneva la 27 octombrie 1994.
Tratatul privind dreptul mărcilor va intra în vigoare cu privire la Columbia cu începere de
la 13 aprilie 2012.

Aranjamentul de la Viena privind instituirea
clasiﬁcării internaţionale a elementelor ﬁgurative ale mărcilor
La 19 ianuarie 2012 Bosnia şi Herţegovina a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul
de la Viena privind instituirea clasiﬁcării internaţionale a elementelor ﬁgurative ale mărcilor, încheiat
la 12 iunie 1973 şi modiﬁcat la 1 octombrie 1985.
Aranjamentul de la Viena va intra în vigoare cu privire la Bosnia şi Herţegovina cu începere de
la 19 aprilie 2012.

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga
privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale
La 21 decembrie 2011 Tadjikistan a depus instrumentele de aderare la Actul de la Geneva al
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale,
adoptat la 2 iulie 1999.
Actul de la Geneva va intra în vigoare cu privire la Tadjikistan cu începere de la 21 martie 2012.

Tratatul de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic
La 24 ianuarie 2012 Bosnia şi Herţegovina a depus instrumentele de aderare la Tratatul de
la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic, adoptat la 26 septembrie 1981.
Tratatul de la Nairobi a intrat în vigoare cu privire la Bosnia şi Herţegovina cu începere de
la 24 februarie 2012.
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Concursul „INVENŢIA ANULUI”
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) anunţă
comunitatea ştiinţiﬁcă şi inovaţională din Republica Moldova despre lansarea ediţiei a VIII-a
a Concursului „INVENŢIA ANULUI”.
Scopul acestui concurs constă în popularizarea şi susţinerea activităţii inventive din ţara
noastră, stimularea deţinătorilor titlurilor de protecţie pentru invenţii în vederea aplicării în
producţie a rezultatelor elaborărilor lor intelectuale şi antrenării investitorilor naţionali în procesul
de valoriﬁcare a invenţiilor din sfera tehnico-ştiinţiﬁcă.
La concurs se admit lucrările dezvăluite în brevete de invenţie, acordate inventatorilor din
Republica Moldova, care au fost eliberate de AGEPI sau de oﬁciile de proprietate intelectuală
din străinătate pe parcursul ultimilor 3 ani, având un impact pozitiv asupra dezvoltării economiei
naţionale, soluţionării problemelor ce ţin de necesităţile curente ale vieţii, tehnică, transport,
chimie, industria alimentară, textile, mecanică, electricitate, ﬁzică şi alte domenii.
Concursul include următoarele nominalizări:
Ø INVENŢIA ANULUI
Ø INVENŢIA ANULUI CREATĂ DE UN TÂNĂR INVENTATOR
Învingătorilor le vor ﬁ decernate premii băneşti şi diplome ale AGEPI.
Prioritate se va acorda invenţiilor a căror valoriﬁcare în producţie s-a soldat cu efecte economice
concrete.
Cererea de participare la concurs se depune la AGEPI pe un formular-tip, la care se anexează:
Ø copia titlului de protecţie;
Ø documentele care conﬁrmă implementarea invenţiei în producţie, în ţară şi/sau
peste hotare, pe parcursul perioadei de concurs;
Ø documentele care conﬁrmă comercializarea producţiei în urma implementării
invenţiei, pe parcursul perioadei de concurs;
Ø copia contractului de licenţă sau de cesiune (după caz);
Ø documentele care conﬁrmă menţionarea invenţiei la expoziţii naţionale şi/sau
internaţionale.
La dorinţa participantului, la momentul depunerii cererii pot ﬁ prezentate şi alte
materiale ce conﬁrmă valoarea aplicativă a invenţiei.
Data-limită de prezentare a cererilor de participare la concurs este 30 aprilie 2012.
Condiţiile de participare, procedura de prezentare a materialelor, atribuţiile comitetului de organizare, sistemul de evaluare a invenţiilor şi alte aspecte ale concursului sunt expuse detaliat
în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului „INVENŢIA ANULUI”, accesibil
la adresa:
http://www.agepi.md/pdf/noutati/2012/regulament-concurs-inventia-anului-2011.pdf
La aceeaşi adresă este disponibil şi formularul-tip al cererii de participare la concurs.
Bilanţul concursului şi premierea învingătorilor vor avea loc în cadrul şedinţei solemne consacrate Zilei Inventatorului şi Raţionalizatorului din Republica Moldova, marcată anual în ultima
sâmbătă a lunii iunie.
Pentru informaţii suplimentare:
tel.: 40-05-53, 40-05-93; e-mail: aurelia.lupan@agepi.md
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Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a Bibliotecii
sau online pe adresa: http://www.agepi.md/md/publishing/bopi.php
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
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