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Cronica AGEPI
„Tehnologii de producere a surselor

energetice din biomasă”
La începutul lunii martie curent a avut loc cea de-a V-a

şedinţă de lucru a Clubului Naţional Parteneriat „Ştiinţă şi
Business”, cu genericul „Tehnologii de producere a surselor
energetice din biomasă”. Programul a fost iniţiat anul trecut
de Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Republica
Moldova (MRDA), în cooperare cu Academia de Ştiinţe a
Moldovei (AŞM), Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI) cu susţinerea Fundaţiei SUA de Cercetări
Civile şi Dezvoltare (CRDF).

În deschiderea şedinţei un cuvânt de salut a rostit dna Lidia
Romanciuc, director executiv al MRDA, care a făcut o scurtă
trecere în revistă a activităţii din anul trecut a Clubului „Ştiinţă şi
Business”, referindu-se totodată la tematica discuţiilor
preconizate pentru anul 2007:  Tehnologii de producere a
surselor energetice din biomasă; Produse şi medicamente
farmaceutice din materie primă autohtonă; Elaborări de
sisteme şi dispozitive inginereşti; Calitatea resurselor acvatice
şi aprovizionarea cu apă. Dna L. Romanciuc a menţionat că în
anul curent în cadrul Programului STEP-2007 va fi editat catalogul
inovaţiilor-top în domeniul Produse şi medicamente farma-
ceutice din materie primă autohtonă; va continua dezvoltarea
paginii web regionale „Ştiinţă şi Business”.

A urmat o prezentare a dnei Stefanie Aschmann, expert
în domeniul dezvoltării tehnologiilor energetice din cadrul
Serviciului pentru conservarea resurselor naturale,
Departamentul de Stat al SUA pentru Dezvoltarea Agriculturii.
În subiectul abordat „Energia regenerabilă în Statele Unite şi
Moldova”, s-a remarcat faptul că SUA are deja experienţă în
ceea ce priveşte utilizarea energiei din biomasă, pe când
Moldova este doar la început de cale, deşi acest domeniu
are la activ mai multe elaborări ştiinţifice. De asemenea, dna
S. Aschmann s-a referit ş i la tema actualei discuţii –
tehnologiile de producere a surselor energetice din biomasă.

În cadrul şedinţei au mai fost prezentate şi alte proiecte:
transferul tehnologic în domeniul energiei regenerabile;
extinderea producerii biocombustibilului în scopul utilizării
sale în complexul agroindustrial, energetic şi transport;
proiecte investiţionale în energetica eoliană etc.

În finalul întrunirii s-a constatat că Republica Moldova dispune
de surse valoroase în ceea ce priveşte energia renovabilă, dar
este nevoie de a crea un plan strategic de obţinere a ei. Unele
proiecte sunt foarte costisitoare, de aceea este nevoie de a
atrage investitori străini pentru implementarea lor.

Şedinţele Clubului „Ştiinţă şi  Business” au misiunea de a
crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea parteneriatului între
oamenii de ştiinţă şi de afaceri, atragerea investiţiilor în ştiinţă
şi promovarea inovaţiilor ştiinţifice pe piaţa naţională şi cea
internaţională.

Reuniunea specialiştilor în domeniul
politicilor de inovare şi competitivitate
La Prima reuniune a Echipei de specialişti din domeniul

Politicilor de Inovare şi Competitivitate (TOS-ICP) din cadrul
Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE),
care a avut loc la Geneva, Elveţia, în perioada 8-9 martie curent,
au participat 78 de delegaţi din 27 de state membre ale  UNECE,
precum şi reprezentanţi ai Comunităţii Europene, OMPI, ai unor
organizaţii interguvernamentale, ai Comitetului de Integrare al
Comunităţii Economice Eurasiatice, ai unor instituţii ştiinţifice şi
universităţi de prestigiu. Republica Moldova a fost reprezentată
de o delegaţie constituită din 3 membri ai Grupului de lucru pentru
coordonarea activităţilor experţilor naţionali în cadrul
Comitetului UNECE pentru Cooperare şi Integrare Economică,
instituit prin Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova.

Din componenţa delegaţiei au făcut parte: membrii
Grupului naţional de lucru Andrei Timuş, vicedirector al
Direcţiei generale Cooperare Economică Externă,  Ministerul
Economiei şi Comerţului (şeful delegaţiei), Alexandrin

Caraganciu, şef al Centrului „Politici sociale şi competitivitate”
din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
Svetlana Munteanu, consilier al Directorului General al Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.

Scopul reuniunii a constat în stabilirea sarcinilor ce stau
în faţa echipei  TOS-ICP, a planului de activitate pe anii 2007-
2008 ş i în identificarea măsurilor concrete ce trebuie
întreprinse pe parcursul anului curent. Secretariatul reuniunii
a prezentat mandatul, sarcinile şi proiectul planului de lucru
pentru perioada menţionată.

În cadrul reuniunii au fost prezentate comunicări succinte
cu privire la:
l Inovaţia, sistemele de inovaţii şi competitivitate în ţările

UNECE. Trecerea în revistă a politicilor-cheie;
l Sumarul principalelor rezultate ale sondajului experţilor

în politici de inovare şi competitivitate.

Masa rotundă „Proprietatea intelectuală
şi resursele genetice, cunoştinţele

tradiţionale şi folclorul”
Pe 27 martie curent AGEPI a organizat o masă rotundă

cu acest generic la care au participat specialişti în domeniu
de la Institutul Patrimoniului Cultural (Centrul de etnografie) şi
Institutul de Filologie (Centrul de Folclor) ale AŞM, Academia
de Muzică, Teatru  şi Film, Centrul de Creaţie Populară,
specialişti ai AGEPI.

Aceasta este prima reuniune la care s-au pus în discuţie
problemele din domeniul protecţiei cunoştinţelor tradiţionale
şi expresiilor folclorice în raport cu proprietatea intelectuală.
Dl Ştefan Novac, Director General AGEPI, a reiterat
problemele care sunt abia la etapa iniţială de rezolvare,
specificând că identificarea mecanismelor de protecţie este
destul de dificilă în absenţa cooperării dinamice cu specialiştii
de profil, această întrunire fiind de fapt piatra de temelie a
unei lucrări majore – crearea unui sistem complex şi eficient
de protecţie a valorilor naţionale – produse ale geniului
intelectual anonim.

Dl Ion Daniliuc, vicedirector general AGEPI, a menţionat că în
prezent sunt adeseori încălcate drepturile reprezentanţilor ţărilor
în curs de dezvoltare prin utilizarea abuzivă a valorilor naţionale.

În continuare dna M. Rojnevschi, director Departament
promovare şi editură, AGEPI, a făcut o trecere în revistă a
activităţii Comitetului Interguvernamental OMPI pentru
proprietatea intelectuală şi resursele genetice, cunoştinţele
tradiţionale şi folclorul, creat în anul 2001 în baza mandatului
acordat de Adunarea Generală a statelor-membre OMPI. În
special, s-a atras atenţia la faptul că deocamdată nu există
definiţii general recunoscute pentru cunoştinţele tradiţionale
şi expresiile folclorice, Organizaţia Mondială de Proprietate
Intelectuală solicitând statele-membre să participe activ la
discuţiile internaţionale de referinţă pentru a-ş i aduce
contribuţia la clarificarea implicaţiilor pentru proprietatea
intelectuală.

Despre specificul legislaţiei naţionale privind protecţia
cunoştinţelor tradiţionale şi a folclorului a vorbit dl I. Ţîganaş,
director adjunct Departament drept de autor şi drepturi
conexe, AGEPI. Accentul s-a pus pe ajustarea legislaţiei
naţionale, fiind necesară preluarea practicii pozitive a altor
state în acest domeniu.

Invitaţii la şedinţă, printre care: dl S. Tabac, dr. hab. direc-
tor adjunct al Institutului Patrimoniul Cultural, AŞM, dl Gr.
Botezatu, dr. hab. în folcloristică, dl N. Băieşu, dr. hab. în
folcloristică, au exprimat diverse viziuni asupra problemelor
conservării şi utilizării fondului de creaţii populare din republică,
necesitatea creării Arhivei naţionale de folclor şi elaborării
mecanismelor de repatriere a beneficiilor în cazul preluării
neautorizate a creaţiilor folclorice etc. Participanţii la masa
rotundă au convenit oportună continuarea discuţiilor referitor
la protecţia cunoştinţelor tradiţionale şi expresiilor folclorice
pentru a definitiva poziţia statului nostru în problema dată.
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Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Secţiuni speciale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную информацию.

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

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

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

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

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

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

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

Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

CF Republica
Centrafricană

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

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă

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

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

pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland

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

Insulele Sandvici de
Sud

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

Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia

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

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

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

de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

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

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

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

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

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

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

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

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

SU Uniunea Sovietică
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В BOPI публикуются сведения о заявках на изобретения, об изобретениях, по которым приняты
решения о выдаче патентов, и о выданных патентах на изобретения согласно национальной процедуре.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

(11) Numărul brevetului
Number of the patent
Номер патента

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

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

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

(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки

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

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

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

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

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

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

(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: numărul BOPI, anul
Date of publication of patent granting decision: BOPI number, year
Дата публикации решения о выдаче патента: номер BOPI и год

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

(48) Data publicării cererii corectate/brevetului corectat
Date of publication of the corrected application/patent specification
Дата публикации скорректированной заявки/скорректированного патентного документа
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(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
International Patent Classification
Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei
Title of the invention
Название изобретения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C Chimie şi metalurgie
Chemistry. Metallurgy
Химия и металлургия

D Textile şi hârtie
Textiles. Paper
Текстиль и бумага

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  ПАТЕНТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

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

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

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

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

изобpетение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E Construcţii fixe
Fixed constructions
Строительство

F Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament.
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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B2 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet de invenţie publicată, examinată (se aplică în cazul când documentul
cu codul A a fost publicat)

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

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

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

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

кодом В1, В2 не был опубликован)

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

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

за публикациями с кодом В1, В2)

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

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

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

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

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

описания, формулы изобретения и чертежей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за
публикацией с кодом F1, F2)
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патенты на изобретения

FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for inventions
Заявки на патенты на изобретения, по которым приняты решения о выдаче патента

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (semestrial)
Numerical index of granted patents for inventions (half-yearly)
Нумерационный указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения   о выдаче  патентов
(полугодовой)

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)
Subject index of granted patents for inventions (half-yearly)
Систематический указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения о выдаче  патентов
(полугодовой)

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawal 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 parents for inventions
Перечень выданных патентов на изобретения

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

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

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

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

NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретение

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

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

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

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
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Публикация заявок на изобретения в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на
условиях, предусмотренных в ст. 26 Закона о патентах на изобретения № 461-ХIII от 18 мая  1995 г.

Описания к заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы в BOPI, нахо-
дятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть
заказаны их копии.

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

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

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

BB1A Cereri de brevet /
Patent applications /

Заявки на изобретения

P ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie
         în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea privind brevetele de invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995.

Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă, se află în biblioteca
AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

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

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

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

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

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

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

Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official Bulletin
of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The
Official Bulletin is also available to the public in the AGEPI library.

Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which are published in PCT
GAZETTE and descriptions of the Eurasian applications and patents for inventions are present in the
AGEPI library, available to the public and may be consulted directly or copies may be ordered for payment
of an additional fee.
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(21) a 2005 0281 (13) A
(51) Int. Cl.: A41D 13/08 (2006.01)

             A61F 13/10 (2006.01)
(22) 2005.09.16
(71)(72) BRĂILEANU Victor, MD
(54) Protector pentru degete
(57) Invenţia se referă la protectoare pentru degete

şi este destinată pentru răsfoirea rapidă a
paginilor şi pentru igiena degetelor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că protectorul
pentru degete (1) este executat din piele,
cauciuc, gumă sau din alt material elastic (2),
iar pe toată suprafaţa lui exterioară este lipit
poliuretan expandat sau alt material plastic
poros (3).
Rezultatul constă în aceea că la răsfoirea
rapidă a manuscriselor se protejează hârtia şi
se respectă igiena degetelor.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Finger-stall
(57) The invention relates to finger-stalls and is

meant for rapid flicking through pages and for
finger hygiene.
Summary of the invention consists in that the
finger-stall (1) is made of leather, rubber, rub-
ber resin or other elastic material (2), and
over its entire outer surface there is glued
foamed polyurethane or other porous plas-
tic material (3).
The result consists in that during rapid flicking
through pages of manuscripts it is preserved
the paper and it is secured the finger hygiene.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Напальчник
(57) Изобретение относится к напальчникам и

предназначено для быстрого перелисты-
вания страниц и гигиены пальцев.
Сущность изобретения состоит в том, что
напальчник (1) выполнен из кожи, каучука,
резины или другого эластичного материала
(2) и по всей его внешней поверхности на-
клеен пенополиуретан или другой пласти-
ческий пористый материал (3).

Результат состоит в том, что при быстром
пeрeлистывании страниц рукописей, сохра-
няется бумага и обеспечивается гигиена
пальцев.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(21) a 2005 0211 (13) A
(51) Int. Cl.: A61G 17/007 (2006.01)
(22) 2005.07.25
(71)(72) AGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA Natalia,

MD
(74) JENICICOVSCAIA Galina
(54) Sicriu (variante)
(57) Invenţia se referă la articolele funerare, în spe-

cial la sicrie pentru înhumare, ce pot fi folosite
de asemenea ş i în crematoriu, în cadrul
ceremoniilor de rămas bun cu defunctul.
Sicriul, conform primei variante, conţine un
corp (1) care include fund (2), pereţi laterali (3)
şi pereţi frontali (4) îmbinaţi şi un capac (6) fixat
etanş pe marginile (5) superioare ale pereţilor
laterali şi asigurat cu elemente de ghidaj (7).
Invenţ ia aduce următoarele elemente de
noutate: corpul (1) şi capacul (6) sunt executate
din material polimeric microporos, fundul (2)
şi pereţii laterali (3) ai corpului (1) formează un
tot întreg, totodată pe partea exterioară a
fundului (2) şi pe ambii pereţi laterali (3), în
părţile lor inferioare sunt amplasate canale
transversale executate cu acelaşi pas, în care
sunt plasate benzi de consolidare (9).
Elementele de ghidaj (7) ale capacului (6) sunt
executate în formă de proeminenţe longitudi-
nale, suprafaţa laterală externă a cărora se
conjugă cu suprafaţa internă a pereţilor laterali
(3) ai corpului (1).
Sicriul, conform variantei a doua, se deose-
beşte prin aceea că capacul (6) este executat
demontabil în partea medie, pe linia trans-
versală (10), iar elementele de ghidaj (7) ale
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fiecărei părţi a capacului (6) sunt realizate în
formă de proeminenţe longitudinale, suprafaţa
laterală externă a cărora se conjugă cu
suprafaţa internă a pereţilor laterali ai corpului.
Corpul (1) şi capacul (6) pot fi executate din
material polimeric microporos de tip rigid sau
de tip integral, cu un strat superficial monolit
pe bază de poliuretan sau polistirol, sau clorură
de polivinil. Suprafaţa lor externă poate fi
executată cu un înveliş decorativ, iar corpul (1)
şi capacul (6) sunt unite cu o bandă adezivă.
Marginile frontale ale pereţilor şi ale fundului
sunt amplasate într-un locaş în formă de U,
realizat pe una din suprafeţele peretelui fron-
tal, fiind îmbinate cu acesta cu o bandă adezivă.
Corpul (1) este prevăzut cu elemente de
susţinere, care pot fi executate dintr-un întreg
cu corpul.
În calitate de elemente de consolidare pot fi
folosite centuri.
Pe pereţii laterali (3) ai corpului (1), în locurile
de amplasare a benzilor de consolidare (9)
sunt fixate mânere (11), care pot fi executate
decorative. Mânerele (11) pot fi fixate şi la
capetele benzilor de consolidare (9).

Revendicări: 14
Figuri: 2

*

*     *

(54) Coffin (variants)
(57) The invention relates to the funeral articles,

namely to coffins for interment, which also may
be used in crematoria during ceremonies of
farewell to the deceased.
The coffin, according to the first variant, con-
tains a body (1), including a bottom (2), fas-
tened lateral walls (3) and frontal walls (4) and
a cover (6) tightly fixed onto the top edges (5)
of the lateral walls and provided with guide el-
ements (7). Novelty consists in that the body
(1) and the cover (6) are made of gas-filled
polymeric material, the bottom (2) and the lat-
eral walls (3) of the body (1) are formed as a
single whole, at the same time onto the out-
side of the bottom (2) and onto both lateral
walls (3), in their lower parts there are made
transverse grooves placed with the same step,
wherein there are placed strengthening bands
(9). The guide elements (7) of the cover (6) are
made in the form of longitudinal protrusions,
the outside lateral surface of which is conju-

gated to the inside of the lateral walls (3) of the
body (1).
The coffin, according to the second variant, is
characterized in that the cover (6) is made de-
mountable in the middle part, along the trans-
verse line (10), and the guide elements of each
part of the cover (6) are made in the form of lon-
gitudinal protrusions, the outside lateral sur-
face of which is conjugated to the inside of the
body lateral walls.
The body (1) and the cover (6) may be made of
gas-filled polymeric material of rigid type or in-
tegral type, with a monolithic surface layer on
base of polyurethane or polystyrene, or poly-
vinylchloride. Their outside may be made with
a decorative coat, and the body (1) and the
cover (6) are joined by means of an adhesive
tape.
The frontal edges of the lateral walls and of the
bottom are placed into a U-shaped notch, made
onto one of the sides of the frontal wall and are
fastened to it by means of an adhesive tape.
The body (1) is provided with bearing elements,
which may be made of one piece with the body.
As strengthening elements there may be used
belts.
Onto the lateral walls (3) of the body, in the
points of placement of the strengthening
bands (9) there are fixed handles (11), which
may be made decorative. The handles (11)
also may be fixed at the ends of the strength-
ening bands (9).

Claims: 14
Fig.: 2

*

*     *

(54) Гроб (варианты)
(57) Изобретение относится к похоронным при-

надлежностям, а именно к гробам для
захоронения, которые могут быть исполь-
зованы и в крематориях во время цере-
монии прощания с покойным.
Гроб, по первому варианту, содержит корпус
(1), включающий днище (2), боковые (3) и
скрепленные с ними торцевые (4) стенки, и
плотно закрепляемую на верхних краях (5)
боковых стенок крышку (6), снабженную
направляющими элементами (7). Новизна
заключается в том, что корпус (1) и крышка
(6) изготовлены из газонаполненного поли-
мерного материала, днище (2) и боковые (3)
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стенки корпуса (1) сформированы как одно
целое, при этом на наружной стороне днища
(2) и на обеих боковых (3) стенках в их ниж-
них частях выполнены расположенные с
одинаковым шагом поперечные канавки,
в которых размещены упрочняющие ленты
(9). Направляющие элементы (7) крышки (6)
выполнены в виде продольных выступов,
наружная боковая поверхность которых
сопрягаема с внутренней поверхностью
боковых (3) стенок корпуса (1).
Гроб, по второму варианту, отличается тем,
что крышка (6) выполнена разъемной в
средней части, вдоль поперечной линии
(10), а направляющие элементы (7) каждой
части крышки (6) выполнены в виде про-
дольных выступов, наружная боковая по-
верхность которых сопрягаема с внутренней
поверхностью боковых стенок корпуса.
Корпус (1) и крышка (6) могут быть выпол-
нены из газонаполненного полимерного
материала жесткого типа или интеграль-
ного типа с монолитным поверхностным
слоем на основе полиуретана или поли-
стирола, или поливинилхлорида. Их наруж-
ная поверхность может быть выполнена с
декоративным покрытием, а корпус (1) и
крышка (6) соединены посредством клея-
щей ленты.
Торцевые края боковых стенок и днища раз-
мещены в П-образном вырезе, выпол-
ненном на одной из сторон торцевой стенки
и скреплены с ней посредством клеящей
ленты.
Корпус (1) снабжен опорными элементами,
которые могут быть выполнены за одно с
корпусом.
В качестве упрочняющих элементов могут
быть использованы ремни.
На боковых (3) стенках корпуса (1) в местах
размещения упрочняющих лент (9) за-
креплены ручки (11), которые могут быть
выполнены декоративными. Ручки (11) могут
быть закреплены и на концах упрочняющих
лент (9).

П. формулы: 14
Фиг.: 2

(21) a 2005 0254 (13) A
(51) Int. Cl.: B60L 8/00 (2006.01)
(22) 2005.09.05
(71)(72) POLEACOV Maxim, MD
(54) Maşină agricolă cu acţionare electrică
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la

maşinile agricole cu acţionare electrică, şi
poate fi folosită pentru executarea unor diverse
lucrări pe o suprafaţă de teren limitată.
Maşina agricolă cu acţionare electrică este
legată cu sursa de energie electrică prin
intermediul cablului ce alimentează motorul
electric al maşinii. Sursa de energie electrică
este amplasată staţionar, conţine un panou cu
baterii solare, montat pe un suport cu posi-
bilitatea rotirii în jurul axei lui, şi un tambur
arcuit, pe care este înfăşurat cablul. Pe maşină,
cu posibilitatea rotirii în jurul axei verticale, este
amplasată o tijă unghiulară, înălţimea căreia
este mai mare decât înălţimea maximală a
părţilor proeminente ale maşinii. Tija este
destinată pentru direcţionarea cablului în
scopul evitării contactului acestuia cu părţile
proeminente ale maşinii.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Farm machine with electric drive
(57) The invention refers to agriculture, in particu-

lar to the farm machines with electric drive, and
may be used for performing diverse works onto
a limited territory.
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The farm machine with electric drive is joined
with the electric power source by means of a
cable, power supplying the electric motor of the
machine. The electric power source is installed
immovably, comprises a panel with solarvoltaic
arrays, mounted onto a support with the pos-
sibility of rotation around its axis; and a spring-
loaded drum, onto which the cable is wound
up. Onto the machine, with the possibility of
rotation around the vertical axis, there is in-
stalled an L-shaped rest, the height of which
exceeds the maximum height of the machine
prominent parts. The rest is meant for cable
direction with the view of excluding its contact
with the machine prominent parts.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Сельскохозяйственная машина с электро-
приводом

(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-
ству, в частности к сельскохозяйственным
машинам с электроприводом, и может быть
использовано для выполнения различных
работ на ограниченных территориях.
Сельскохозяйственная машина с электро-
приводом связана с источником электро-
энергии посредством кабеля, питающего
электродвигатель машины. Источник элек-
троэнергии установлен стационарно, содер-
жит панель с солнечными батареями,
смонтированную на опоре с возможностью
поворота вокруг ее оси, и подпружиненный
барабан, на который намотан кабель. На
машине, с возможностью поворота вокруг
вертикальной оси, установлена Г-образная
стойка, высота которой превышает макси-
мальную высоту выступающих частей маши-
ны. Cтойка предназначена для направ-
ления кабеля с целью исключения его
контакта с выступающими частями машины.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(21) a 2005 0142 (13) A
(51) Int. Cl.: F03D 1/00 (2006.01)

             F03D 3/00 (2006.01)

(22) 2005.05.19
(71)(72) POLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina,

MD
(54) Procedeu de convertizare turbionară a cu-

rentului, convertizor turbionar al curentului şi
bară pentru el

(57) Invenţia se referă la energetica eoliană pentru
obţinerea energiei electrice şi poate fi aplicată
în sistemele de ventilaţie şi de condiţionare a
aerului, în hidrotehnică: în construcţia pom-
pelor, turbinelor şi altor dispozitive hidrotehnice,
precum şi în aviaţie, construcţii navale: în
construcţia elicelor şi turbinelor motoare.
Procedeul de convertizare turbionară a cu-
rentului include direcţionarea curentului tridi-
mensional de intrare spre suprafaţa interioară
concavă a paletei, formarea „firelor” turbionare
prin intermediul formatoarelor amplasate sub
un anumit unghi faţă de axa paletei. Nou este
aceea că se realizează suplimentar rotaţia
paletei, executată elicoidală şi fixată pe axă cu
luft axial, totodată, profilul secţiunii transversale
a paletei este apropiat ca formă de spirala
Kelly de ordinul şase. Formatoarele „firelor”
turbionare sunt realizate convergând în regiu-
nea axei de rotaţie şi orientate în direcţia
curentului de intrare.
Convertizorul turbionar al curentului conţine o
axă de rotaţie (1) şi una sau mai multe palete
elicoidale (2), executată în secţiune transver-
sală în formă de arc, legată cu axa (1), prin
intermediul unor suporturi (3) situate etajat.
Noutatea invenţiei constă în aceea că axa (1),
paleta (2) şi fiecare suport (3) sunt executate
preventiv strâns-întinse. Paleta (2), executată
subţire, profilul secţiunii transversale a căreia
este apropiat ca formă de spirala Kelly de
ordinul şase, conţine cel puţin două straturi
unite între ele, unul dintre care, exterior - cu
suprafaţa exterioară convexă (6), altul, stratul
asamblat - cu suprafaţa interioară concavă
(10), executat din elemente aparte, muchiile
laterale ale cărora sunt unite între ele. Pe
suprafaţa stratului asamblat, transversal
fiecărei palete (2), sunt situate, orientate în
direcţia curentului de intrare şi convergând în
regiunea axei de rotaţie (1), formatoarele
„firelor” turbionare (11), secţiunea transversală
a fiecăruia fiind dinţată, cu părţile asimetrice,
totodată, partea cea mai mică este arcuită
concav în formă de arc, iar muchiile frontale ale
fiecărui formator sunt retezate sub unghi.
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Profilul proiecţiei aerodinamice a converti-
zorului turbionar al curentului poate fi cilindric
îngust cu un capăt conic dintr-o parte, fusiform
sau conic.
Axa de rotaţie (1) poate fi instalată orizontal sau
vertical.
Fiecare paletă (2) este executată armată,
totodată, forma fiecărui element în parte al
stratului asamblat al paletei este apropiată de
forma trapezului.
Suporturile (3) paletelor (2) sunt executate în
formă de bare fixate pe axa de rotaţie (1) pe linie
elicoidală cu deplasare unghiulară variabilă.
Bara conţine un tub ce include elemente de
armare ş i o tijă amplasată în el coaxial,
capetele ei fiind încastrate în capetele tubului,
totodată, tija şi tubul sunt executate în prealabil
strânse-întinse.

Revendicări: 16
Figuri: 20

*

*     *

(54) Process for flow vortex conversion, flow vor-
tex converter and rack therefor

(57) The invention relates to the wind-power engi-
neering, for obtaining electric power, and may
be used in the air engineering – in the air venti-
lation and conditioning systems, in the hydrau-
lic engineering – in the pump, turbine construc-
tions and other hydraulic devices, as well as in
the aviation and shipbuilding – in the motive
turbines and helical screws constructions.
The process for flow vortex conversion includes
direction of the incoming three-dimensional
flow toward the concave inside of the blade, for-
mation of vortex “braids” by means of formers
placed thereon at a certain angle with the blade
axis. Novelty consists in that it is additionally
carried out rotation of the blade, made helical
and fixed onto the axis with axial play, at the
same time the cross-section of the blade is
close to the form of the Kelly spiral of sixth or-
der. The formers of vortex “braids” are made
converging to the region of the axis of rotation
and oriented toward the incoming flow direction.
The flow vortex converter comprises an axis of
rotation (1) and one or more helical blades (2),
made arch-shaped in cross-section and joined
with the axis (1) by means of tiered up holders
(3). Novelty consists in that the axis (1), the
blade (2) and each holder (3) are made pre-

liminarily compressed-stretched. The blade
(2), made thin, the cross-section of which is
close to the form of the Kelly spiral of sixth or-
der, comprises at least two layers joined be-
tween them, one of which, exterior – with con-
vex outside (6), the other one, precast – with
concave inside (10), made of separate ele-
ments, the lateral edges of which are joined
between them. Onto the surface of the precast
layer, across each blade (2), there are placed,
oriented toward the incoming flow direction
and converging to the axis of rotation (1), the
vortex “braid” formers (11), the cross-section
of each of which being sawtooth, with asym-
metrical parts, at the same time the smaller
part is concave arched, and the end edges of
each former are cut at an angle.
The profile of the aerodynamic projection of the
vortex converter may be narrow-cylindrical with
conic end on one side, fusiform or conic.
The axis of rotation (1) may be installed hori-
zontally or vertically.
Each blade (2) is made reinforced, at the same
time the form of each separate element of the
blade’s precast layer is close to the form of a
trapezium.
The holders (3) of the blade (2) are made in
the form of racks, fixed onto the axis of rotation
(1) in a helical line with variable angular dis-
placement.
The rack comprises a tube, including reinforc-
ing elements, and a coaxially placed therein
rod, the ends of which are jammed into the tube
ends, at the same time the rod and the tube
are made preliminarily compressed-stretched.

Claims: 16
Fig.: 20

*

*     *

(54) Способ вихревого преобразования потока,
вихревой преобразователь потока и стойка
для него

(57) Изобретение относится к ветроэнергетике,
для получения электрической энергии, и
может быть использовано в воздухотехнике
– в системах вентиляции и кондициониро-
вания воздуха, в гидротехнике – в конструк-
циях насосов, турбин и других гидротех-
нических устройств, а также в авиации и судо-
строении – в конструкциях движущих винтов
и турбин.
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Способ вихревого преобразования потока
включает направление входящего трехмерного
потока на внутреннюю вогнутую поверхность
лопасти, формирование вихревых «шнуров»
посредством размещенных на этой поверх-
ности формирователей, которые расположе-
ны под углом к оси лопасти. Новым является
то, что дополнительно осуществляют вращение
лопасти, выполненной винтовой и закреплен-
ной на оси с осевым просветом, при этом
профиль поперечного сечения лопасти близок
к форме спирали Кейли шестого порядка.
Формирователи вихревых «шнуров» выполне-
ны сходящимися к области оси вращения и
ориентированы в направлении входящего
потока.
Вихревой преобразователь потока содер-
жит ось вращения (1) и одну или более вин-
товую лопасть (2), которая выполнена дуго-
образной в поперечном сечении и связана
с осью (1) посредством ярусно расположен-
ных держателей (3). Новым является то, что
ось (1), лопасть (2) и каждый держатель (3)
выполнены предварительно сжато-растя-
нутыми. Выполненная тонкой лопасть (2),
профиль поперечного сечения которой
близок к форме спирали Кейли шестого
порядка, содержит, по меньшей мере, два
слоя, соединенных между собой, один из
которых, наружный - с гладкой внешней
выпуклой поверхностью (6), другой - сборный
слой – с внутренней вогнутой поверхностью
(10), выполненный из отдельных элементов,
боковые кромки которых соединены между
собой. На поверхности сборного слоя,
поперек каждой лопасти (2) расположены
ориентированные в направлении входящего
потока и сходящиеся к оси вращения (1),
формирователи (11) вихревых «шнуров»,
поперечное сечение каждого из которых -
пилообразное с несимметричными сторо-
нами, причем меньшая сторона - дугообра-
зно вогнута, а торцевые кромки каждого
формирователя срезаны под углом.
Профиль аэродинамической проекции
вихревого преобразователя может быть
узкоцилиндрическим с конусной оконеч-
ностью с одной стороны, веретенообраз-
ным или коническим.
Ось вращения (1) может быть установлена
горизонтально или вертикально.
Каждая лопасть (2) выполнена армирован-
ной, при этом форма каждого отдельного

элемента сборного слоя лопасти близка к
форме трапеции.
Держатели (3) лопасти (2) выполнены в виде
стоек, закрепленных на оси вращения (1) по
винтовой линии с переменным угловым
смещением.
Стойка содержит трубку, включающую арми-
рующие элементы, и соосно размещенный
в ней стержень, концы которого защемлены
в торцах трубки, при этом стержень и трубка
выполнены предварительно сжато-растя-
нутыми.

П. формулы: 16
Фиг.: 20

(21) a 2005 0241 (13) A
(51) Int. Cl.: F16D 3/42 (2006.01)
(22) 2005.08.22
(71)(72) RASSOHIN Ion, MD
(54) Cuplaj cu articulaţie
(57) Invenţia se referă la industria constructoare de

maşini, în particular la îmbinările articulate ce
transmit cuplul motor.
Cuplajul cu articulaţie conţine două furci (1, 2)
cu fusuri radiale (3), amplasate în cruce în
găurile (5) dintre două inele (7, 8), fixate cu
şuruburi (11).

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

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

neering, in particular to the articulated links,
transmitting the torque.
The articulated coupling comprises two forks
(1, 2) with radial spindles (3), placed cross-
wise into holes (5) between two rings (7, 8),
fixed by screws (11).

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Шарнирная муфта
(57) Изобретение относится к машиностроению,

в частности к шарнирным соединениям,
передающим крутящий момент.
Шарнирная муфта содержит две вилки (1, 2)
c радиальными цапфами (3), установленные
накрест в отверстиях (5) между двумя коль-
цами (7, 8), закрепленные винтами (11).

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(21) a 2005 0298 (13) A
(51) Int. Cl.: F16H 1/00 (2006.01)
(22) 2005.10.05
(71)(72) GABAREV Ion, MD
(54) Amplificator
(57) Invenţia se referă la construcţia amplificatoa-

relor mecanice.
Amplificatorul este un mecanism simplu, ce
permite amplificarea forţei arborelui condu-
cător de la o valoare mai mică până la o valoare
mai mare a arborelui condus. Acest amplifica-
tor funcţionează cu un randament mai mare
decât unu.

Revendicări: 1
Figuri: 5

*

*     *

(54) Amplifier
(57) The invention relates to the construction of

mechanical amplifiers.
The amplifier represents a simple mecha-
nism, permitting to amplify the force of the drive
shaft from a smaller value up to a greater value
of the driven shaft. Said amplifier operates with
a capacity greater than one.

Claims: 1
Fig.: 5

*

*     *

(54) Усилитель
(57) Изобретение относится к конструкции меха-

нических усилителей.
Усилитель представляет собой простой
механизм, который позволяет увеличить
силу ведущего вала от меньшей величины до
большей величины ведомого вала. Данный
усилитель работает с производительностью
более единицы.

П. формулы: 1
Фиг.: 5

(21) a 2005 0250 (13) A
(51) Int. Cl.: G08G 1/017 (2006.01)

B60R 13/10 (2006.01)
(22) 2005.09.01
(71) CARANFIL Victor, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD
(72) MOLOGEN Vladimir, MD; CARANFIL Victor, MD;

COLESNICENCO Vladimir, MD; FOTENCO
Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD

(54) Panou montat pe automobil şi procedeu de
identificare a automobilului

(57) Invenţia ţine de domeniul identificării mijloa-
celor de transport, în special a automobilelor.
Procedeul de identificare a automobilului
constă în faptul că înainte de punctul de con-
trol fluxul de automobile cu mai multe rânduri
este îndreptat pe benzi de circulaţie fără dreptul
de a le schimba, iar pe fiecare bandă sunt cre-
ate câte două canale informaţionale indepen-
dente pentru scanarea informaţiei biometrice,
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informaţiei obţinute cu ajutorul videocamerei
de pe semnele biometrice vizibile instalate pe
un panou al automobilului şi informaţiei bio-
metrice primite printr-un radioreceptor de pe
cipul fără contact, instalat de asemenea pe
panoul automobilului. Identificarea este
realizată prin confruntarea datelor biometrice,
iar în cazul necoincidenţei informaţiei celor
două canale independente sus-menţionate
automobilul este reţinut pentru o identificare
suplimentară prin confruntarea datelor bio-
metrice ale feţei şoferului cu datele recepţionate
de la banca de date centrală.

Revendicări: 12
Figuri: 9

*

*     *

(54) Panel mounted onto a motor vehicle and pro-
cess for motor vehicle identification

(57) The invention relates to the field of transport
facility identification, especially motor vehicles.
The process for motor vehicle identification
consists in that before the checkpoint, the
multirow motor vehicle flow is directed to the
driving lanes without the right of change, and
onto each driving lane there are created two in-
dependent information paths for scanning the
biometric information, the information obtained
with the help of video camera from the visible
biometric signs installed onto a motor vehicle
panel and the biometric information obtained
over a radio set from the contactless chip, also
installed onto the motor vehicle. The identifi-
cation is realized by comparing the biometric
data, and where the information of both above-
mentioned independent paths does not coin-
cide the motor vehicle is detained for an addi-

tional identification by comparing the biomet-
ric data of the driver’s face with the data ob-
tained from the central database.

Claims: 12
Fig.: 9

*

*     *

(54) Панель, монтируемая на автомобиле, и
способ идентификации автомобиля

(57) Изобретение относится к области идентифи-
кации транспортных средств, в частности,
автомобилей.
Способ идентификации автомобиля заклю-
чается в том, что перед пунктом контроля
многорядный поток автомобилей направ-
ляют на полосы движения без права их
перемены, а на каждой из полос создают по
два независимых информационных канала
для сканирования биометрической инфор-
мации, информации получаемой с помощью
видеокамеры с видимых биометрических
знаков, установленных на панели автомо-
биля, и информации получаемой с помо-
щью радиоприемника, снимающего био-
метрическую информацию с бесконтактного
чипа, установленного также на панели
автомобиля. Идентификацию осуществляют
путем сравнения биометрических данных, а
в случае несовпадения информации двух
вышеназванных независимых каналов,
автомобиль задерживают для проведения
дополнительной идентификации путем
сравнения биометрических данных лица
водителя с данными, полученными из
центральной базы данных.

П. формулы: 12
Фиг.: 9
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O  ricare persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
       în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării pentru

neîndeplinirea, cel puţin, a uneia dintre condiţiile prevăzute în art. 4-8 din Legea privind brevetele de invenţie
nr. 461-XIII din 18 mai 1995.

Any person concerned may file with the AGEPI a written reasoned declaration of full or partial
revocation of any decision to grant a patent within six months as from the date of publication if at

least one of the conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for Invention No. 461-XIII of May
18, 1995 has not been met.

FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /

Изобретения, по которым приняты
решения о выдаче патентов

Любое заинтересованное лицо вправе подать в AGEPI в письменном виде  мотивированное
ходатайство о полном или частичном аннулировании решения о выдаче патента в течение

6 месяцев с даты публикации, если не было выполнено, по меньшей мере, одно из условий, преду-
смотренных статьями 4-8 Закона  о патентах на изобретения № 461-XIII от 18 мая 1995 г.
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(11) 3263 (13) F1
(51) Int. Cl.: A23B 4/044 (2006.01)
(21) a 2006 0109
(22) 2006.04.03
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD;

BRIJATÂI Petru, MD
(54) Procedeu de afumare la rece a produselor

din carne
(57) Invenţia se referă la industria cărnii, şi anume

la un procedeu de afumare la rece a produselor
din carne.
Procedeul solicitat include afumarea produse-
lor din carne prin recircularea fumului obţinut la
mocnirea învelişurilor tari de nuci maturizate cu
dimensiunea particulelor de 0,5…1,0 mm, în
condiţiile pseudolichefierii lor cu accesul limitat
de oxigen timp de 18…24 de ore, precum şi
maturarea şi uscarea produselor obţinute la o
temperatură de 10…12°C timp de 3…5 zile.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for cold smoking of meat foods
(57) The invention relates to the meat industry,

namely to a process for cold smoking of meat
foods.
The claimed process includes smoking of
meat foods by recirculation of the smoke, ob-
tained during smouldering nutshell with the
particle dimension of 0,5…1,0 mm, in condi-
tions of fluidization thereof with oxygen limited
access during 18…24 hours, as well as matu-
ration and drying of the obtained foods at a tem-
perature of 10…12°C during 3…5 days.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ холодного копчения мясных про-
дуктов

(57) Изобретение относится к мясной промыш-
ленности, а именно к способу холодного
копчения мясных продуктов.
Заявленный способ включает копчение
мясных продуктов путем рециркуляции
дыма, полученного при тлении скорлупы
зрелых грецких орехов с размером частиц
0,5…1,0 мм в условиях ее псевдоожижения
при ограниченном доступе кислорода в

течение 18…24 часов, а также созревание
и сушку полученных продуктов при темпе-
ратуре 10…12°С в течение 3…5 суток.

П. формулы: 1

(11) 3264 (13) B2
(51) Int. Cl.: A23N 1/00 (2006.01)

B01J 19/08 (2006.01)
B01J 3/00 (2006.01)

(21) a 2004 0158
(22) 2004.06.29
(71)(72)(73) PĂNĂŞESCU Ion, MD
(54) Procedeu şi instalaţie pentru prelucrarea

complexă a materiei prime
(57) Procedeul de prelucrare complexă a materiei

prime include electroplasmoliza cu impulsuri
de curent electric cu generarea unui front de
undă dinamică şi de undă de şoc într-un strat
subţire, reglabil de materie primă, care se
mişcă în regim laminar prin spaţiul dintre
electrozii amplasaţi elicoidal şi în regim turbu-
lent prin spaţiul dintre electrozii amplasaţi
inelar, electrozii având formă de tuburi elastice
şi/sau tuburi elastice gofrate, totodată conco-
mitent sau consecutiv cu electroplasmoliza
materia primă este supusă impulsurilor de
presiune datorită măririi volumului tuburilor la
admisiunea în acestea a unui agent gazos sau
lichid.
Instalaţia pentru prelucrarea complexă a ma-
teriei prime include un corp cilindric etanşat (3)
cu ştuţuri de admisiune (1) şi evacuare a ma-
teriei prime (2), precum şi cu ştuţuri pentru ad-
misiunea şi evacuarea agentului gazos sau
lichid (13…18), în interiorul căruia este ampla-
sat concentric un ax (4), totodată pe suprafaţa
interioară a corpului şi pe suprafaţa axului sunt
amplasate elicoidal şi inelar tuburi elastice şi/
sau tuburi elastice gofrate conducătoare de
curent electric (5), (7), (9), (11), care servesc în
calitate de electrozi, separate de camere dielec-
trice elastice şi/sau elastice gofrate (6), (12).

Revendicări: 2
Figuri: 1

*

*     *

(54) Process and installation for raw material
complex processing
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(57) The process for raw material complex process-
ing includes the electroplasmolysis with elec-
tric current pulses with generation of a dynamic
and shock wave front into a thin, regulable layer
of raw material, moving in a laminar regime
through the space between the helically placed
electrodes and in a turbulent regime through the
space between the ring-like placed electrodes,
the electrodes having the shape of elastic and/
or elastic convoluted tubes, at the same time
concomitantly or consecutively with the elec-
troplasmolysis the raw material is subjected to
pressure pulses because of the increase in the
volume of the tubes during introduction therein
of a gaseous or liquid agent.
The installation for raw material complex pro-
cessing includes a hermetically sealed cylin-
drical body (3) with raw material inlet (1) and
outlet (2) branches, as well as with gaseous
or liquid agent inlet and outlet branches
(13…18), inside which there is concentrically
installed an axle (4), at the same time onto the
inner surface of the body and onto the surface
of the axle, helically and/or ring-like, there are
mounted elastic and/or elastic corrugated cur-
rent-conducting tubes (5), (7), (9), (11), serving
as electrodes, separated by elastic and/or elas-
tic convoluted dielectric chambers (6), (12).

Claims: 2
Fig.: 1

*

*     *

(54) Способ и устройство для комплексной
переработки сырья

(57) Способ комплексной переработки сырья
включает электроплазмолиз импульсами
электрического тока с генерированием
фронта динамической волны и ударной
волны в тонком регулируемом слое сырья,
который движется в ламинарном режиме
через пространство между электродами,
расположенными по спирали и в турбулент-
ном режиме через пространство между
электродами, расположенными кольце-
образно, электроды имеют форму упругих и/
или упругих гофрированных трубок, при этом
одновременно или последовательно с элек-
троплазмолизом сырье подвергается дей-
ствию импульсов давления из-за увеличения
объема трубок при введении газообразного
или жидкого агента.

Установка для комплексной переработки
сырья включает герметичный цилиндричес-
кий корпус (3) с патрубками для подачи (1)
и эвакуации (2) сырья, а также с патрубками
для подачи и эвакуации газообразного или
жидкого агента (13…18), внутри которого
концентрически расположена ось (4),
вместе с тем на внутренней поверхности
корпуса и на поверхности оси по спирали и
кольцеобразно расположены токопроводя-
щие упругие и/или упругие гофрированные
трубки (5), (7), (9), (11), которые служат в
качестве электродов, разделенные диэлек-
трическими упругими и/или упругими гофри-
рованными камерами (6), (12).

П. формулы: 2
Фиг.: 1

(11) 3265 (13) B2
(51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)
(21) a 2004 0059
(22) 2002.09.10
(31) MI01A001974
(32) 2001.09.21
(33) IT
(85) 2004.03.16
(86) PCT/EP02/10114, 2002.09.10
(87) WO 03/026467, 2003.04.03
(71)(73) ILLYCAFFE S.P.A., IT
(72) DELLA PIETRA, Bruno, IT; RACCHI Gianfranco,

IT; RACCHI Pierpaolo, IT; SUGGI LIVERANI,
Furio, IT

(74) CORCODEL Angela
(54) Sistem pentru transferarea pacheţelelor

individuale de cafea din container în camera
de extragere a aparatului de preparare a
cafelei ESPRESSO

(57) Invenţia se referă la sistemele de transfer a
pacheţelelor individuale de cafea din container
în camera de extragere a aparatului de
preparare a cafelei ESPRESSO.
Containerul (6) umplut cu pacheţele de cafea
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este cuplat la camera de extragere a aparatului
de preparare a cafelei, iar mijlocul flexibil de
închidere (10) se mişcă sub container pentru a
dirija deschiderea şi închiderea gurii containe-
rului astfel, încât pacheţelul dedesubt să poată
cădea şi să poată fi preluat de mijlocul ce
efectuează transferul lui în camera de extragere
(3) deschisă, care apoi se închide pentru a
permite percolarea unei ceşti de cafea. Mijloa-
cele ce efectuează transferul pacheţelului din
container în camera de extragere, cât şi cele ce
efectuează deschiderea şi închiderea gurii
containerului, închiderea şi deschiderea ca-
merei de extragere, precum şi activarea pompei
ce debitează apa pentru percolarea şi eva-
cuarea pacheţelului folosit pot fi sau manuale,
sau automate.

Revendicări: 8
Figuri: 8

*

*     *

(54) System for transferring the individual coffee
bags from a container into the extraction
chamber of an apparatus for preparation of
coffee ESPRESSO

(57) The invention relates to a system for transfer-
ring the individual coffee bags from a container
into the extraction chamber of an apparatus for
preparation of coffee ESPRESSO.
The container (6), filled with coffee bags, is
coupled to the coffee extraction chamber of the
coffee preparation apparatus, and the moving
closing means (10) moves under the container
in order to control closing and opening of the
container neck so that the lowest coffee bag may
fall out of the container and be taken by a means
realizing its transfer into the open extraction
chamber (3), which then is closed in order to
permit the percolation of a cup of coffee. The
means transferring the coffee bag from the con-
tainer into the extraction chamber, as well as the
means opening and closing the container neck,
opening and closing the extraction chamber, as
well as turning on the pump, pumping the per-
colation water, and removing the used coffee bag
may be either manual or automatic.

Claims: 8
Fig.: 8

(54) Система переноса отдельных пакетиков
кофе из контейнера в камеру для экстра-
гирования в аппарате для приготовления
кофе ЭСПРЕССО

(57) Изобретение относится к системе переноса
отдельных упаковок кофе из контейнера в
камеру экстрагирования в аппарате для
приготовления кофе ЭСПРЕССО.
Контейнер (6), заполненный пакетиками
кофе, установлен смежно с камерой экстра-
гирования аппарата для приготовления кофе,
а подвижное закрывающее средство (10)
перемещается под контейнером для управ-
ления открыванием и закрыванием горло-
вины этого контейнера, так что самый нижний
пакетик может выпадать и приниматься
средством его переноса в открытую камеру
экстрагирования (3), которую затем закры-
вают для осуществления перколяции чашки
кофе. Средства, которые осуществляют пере-
нос пакетика из контейнера в камеру экстра-
гирования, как и средства, которые обеспе-
чивают закрывание и открывание горловины
контейнера и закрывание и открывание
камеры экстрагирования, а также включение
насоса, подающего перколяционную воду, и
удаление использованного пакетика, могут
быть либо ручными, либо автоматическими.

П. формулы: 8
Фиг.: 8

(11) 3266 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)

A61B 17/24 (2006.01)
(21) a 2006 0154
(22) 2006.06.12
(71)(72)(73) ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD; POSTOLACHE

Alexandru, MD; DARII Valentina, MD*

*     *
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(54) Metodă de tratament chirurgical al can-
cerului laringian complicat cu insuficienţă
respiratorie

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
oncologie şi poate fi utilizată pentru tratamentul
cancerului laringian cu localizare în regiunile
glotică şi subglotică complicat cu insuficienţă
respiratorie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectu-
ează o incizie în formă de arc cu capetele în-
dreptate în jos deasupra incizurii jugulare a
sternului, apoi se efectuează o incizie orizon-
tală paralel cu osul hioid, iar de la ea în jos o
incizie mediană până la nivelul inciziei în formă
de arc, se excizează muşchii sternohioidieni
şi sternotiroidieni de la stern şi claviculă, după
care se înlătură laringele cu istmul tiroidian,
porţiunea de glandă afectată şi 4…6 inele
afectate ale traheii. Se suturează defectul
peretelui anterior al faringelui şi se aplică o
traheostomă , iar plaga se suturează  pe
straturi.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of surgical treatment of laryngeal car-
cinoma complicated with respiratory failure

(57) The invention refers to medicine, in particular
to oncology and may be used for treatment of
laryngeal carcinoma with localization in the
glottic and infraglottic regions, complicated with
respiratory failure.
Summary of the invention consists in that it is
made an incision in the form of arc with the
margins directed downward above the jugular
incisure of sternum, then it is made a horizon-
tal incision parallel to the hyoid bone, and from
it downward a median incision up to the level
of the incision in the form of arc, there are ex-
cised the sternohyoid and sternothyroid
muscles from the sternum and the clavicle,
afterwards it is removed the larynx with the isth-
mus of thyroid, the affected gland portion and
4…6 affected tracheal rings. It is sutured the
defect of the anterior wall of pharynx and is
applied a tracheostome, and the wound is
sutured layer-by-layer.

Claims: 1
 *

*     *

(54) Метод хирургического лечения рака гор-
тани, осложненного дыхательной недоста-
точностью

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к онкологии и может быть использо-
вано для лечения рака гортани с локализа-
цией в голосовой и подголосовой областях,
осложненного дыхательной недостаточ-
ностью.
Сущность изобретения состоит в том, что
выполняют разрез в виде дуги с направлен-
ными вниз краями над яремной вырезкой
грудины, затем выполняют горизонтальный
разрез параллельно подъязычной кости, а
от нее вниз - медиальный разрез до уровня
разреза в виде дуги, эксцизируют грудино-
подъязычную и грудино-щитовидную мыш-
цы от грудины и ключицы, после чего уда-
ляют гортань с перешейком щитовидной
железы, пораженный участок железы и
4…6 пораженных колец трахеи. Ушивают
дефект передней стенки глотки и накла-
дывают трахеостому, а рану ушивают по-
слойно.

П. формулы: 1

(11) 3267 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61F 2/44 (2006.01)
(21) a 2005 0328
(22) 2005.11.07
(71)(73) HURMUZACHE Viorel, MD
(72) HURMUZACHE Viorel, MD; HURMUZACHE

Artur, MD; GLAVAN Iulian, MD; GROPPA Stani-
slav, MD; ZAPUHLÎH Grigore, MD; BURUNSUS
Vasile, MD; MARINA Ion, MD

(54) Dispozitiv pentru protezarea discului interver-
tebral

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
neurochirurgie, traumatologie şi ortopedie şi
poate fi utilizată pentru protezarea discului in-
tervertebral după traume sau alte patologii.
Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozitivul
constă din două pahare cilindrice (1) şi (2) fi-
xate coaxial cu un interstiţiu între ele şi cu posi-
bilitatea de a se deplasa axial unul faţă de altul.
Pentru fixarea coaxială marginile paharelor
sunt rebordate respectiv sub un unghi de 45o

fiecare cu asigurarea etanşeităţii necesare, iar
paharul cu diametrul mai mare este dotat cu o
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supapă (5) pentru introducerea unui gaz inert
în interiorul paharelor. Pe suprafeţele de sprijin
(3, 4) de pe fundurile paharelor sunt executaţi
ghimpi de fixare.

Revendicări: 2
Figuri: 3

*

*     *

(54) Device for intervertebral disk replacement
(57) The invention refers to medicine, in particular

to neurosurgery, traumatology and orthopedics
and may be used for intervertebral disk re-
placement after traumas and other patholo-
gies.
Summary of the invention consists in that the
device consists of two coaxially fixed cylindri-
cal glasses (1) and (2) with an interstice be-
tween them and with the possibility of axial dis-
placement about each other. For coaxial fixa-
tion the edges of the glasses are expanded re-
spectively at an angle of 45o each with the pro-
vision of the required seal, and the glass with
the greater diameter is equipped with a valve
(5) for inert gas introduction inside the glasses.
On the bearing surfaces (3, 4) onto the glass
bottoms there are made fixing studs.

Claims: 2
Fig.: 3

*

*     *

(54) Устройство для протезирования межпоз-
вонкового диска

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к нейрохирургии, травматологии и
ортопедии и может быть использовано для
протезирования межпозвонкового диска
после травмы или других заболеваний.
Сущность изобретения состоит в том, что
устройство состоит из двух цилиндрических
стаканов (1) и (2), фиксированных соосно с
зазором между ними и с возможностью
аксиального перемещения одного относи-
тельно другого. Для соосного фиксирования,
края стаканов завальцованы соответ-
ственно под углом 45o каждый с обеспе-
чением нужного уплотнения, а стакан с
большим диаметром оснащен клапаном
(5) для введения инертного газа в ста-
каны. На опорных поверхностях (3, 4) на

днищах стаканов выполнены фиксирую-
щие шипы.

П. формулы: 2
Фиг.: 3

(11) 3268 (13) B2
(51) Int. Cl.: A61M 1/16 (2006.01)
(21) a 2003 0160
(22) 2001.11.28
(31) 0028987.6; 0122757.8
(32) 2000.11.28; 2001.09.21
(33) GB; GB
(85) 2003.06.27
(86) PCT/GB01/05288; 2001.11.28
(87) WO 02/43792 A1; 2002.06.06
(71)(73) ART OF XEN LIMITED, GB
(72) DINGLEY John, GB
(74) GLAZUNOV Nicolai
(54) Dispozitiv pentru menţinerea presiunii gazului

în limite prestabilite în procesul schimbului de
gaze

(57) Invenţia se referă la medicină şi poate fi aplicată
pentru menţinerea presiunii gazului în limitele
prestabilite în procesul schimbului de gaze în
oxigenatoarele de sânge.
Dispozitivul pentru menţinerea presiunii gazului
în limite prestabilite în procesul schimbului de
gaze conţine un rezervor destinat pentru păstrarea
oxigenului, care comunică cu canalul pentru gaz,
totodată o parte a peretelui reprezintă o membra-
nă permeabilă pentru gaz. În canalul pentru gaz
este executat un orificiu de admisiune destinat
pentru introducerea gazului anestezic. În cazul în
care presiunea în canalul pentru gaz scade mai
jos de presiunea mediului ambiant este pre-
văzută posibilitatea scurgerii în canalul pentru gaz
a oxigenului care se conţine în rezervor.

Revendicări: 17
Figuri: 4

*

*     *
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(54) Device for maintaining a gas in a predeter-
mined pressure range during a gas ex-
change process

(57) The invention refers to medicine and may be
used for maintaining a gas in a predetermined
pressure range during a gas exchange pro-
cess in the blood oxygenators.
The device for maintaining a gas in a prede-
termined pressure range during a gas ex-
change process contains a reservoir, meant
for oxygen storage and communicating with a
gas channel, at the same time a part of the gas
channel wall represents a gaspermeable
membrane. In the gas channel there is made
an inlet port, meant for introduction of the an-
esthetic gas. In case of pressure suppression
into the gas channel below the ambient pres-
sure, there is provided the possibility of leak-
age into the gas channel of the oxygen con-
tained in the reservoir.

Claims: 17
Fig.: 4

*

*     *

(54) Устройство для поддержания давления
газа в заданных пределах в процессе
газообмена

(57) Изобретение относится к медицине и мо-
жет быть использовано для подержания
давления в заданных пределах в процессе
газообмена в оксигенаторах крови.
Устройство для поддержания давления газа
в заданных пределах во время процесса
газообмена содержит резервуар, пред-
назначенный для хранения кислорода,
сообщённый с каналом для газа, при этом
часть стенки канала для газа является
газопроницаемой мембраной. В канале для
газа выполнено впускное отверстие, пред-
назначенное для введения анестезирую-
щего газа. В случае снижения давления в
канале для газа ниже давления окружаю-
щей среды, предусмотрена возможность
протекания в канал для газа кислорода,
который содержится в резервуаре.

П. формулы: 17
Фиг.: 4

(11) 3269 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61M 15/00 (2006.01)
(21) a 2006 0033
(22) 2006.01.16
(71)(72)(73) FEGHIU Nicolae, MD
(54) Inhalator cu abur
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, şi

anume la un inhalator cu abur.
Inhalatorul cu abur include un corp (1) cu
capac ermetic (7), un rezervor pentru sub-
stanţe medicamentoase (2) şi racorduri de
inspiraţie (3) şi de aspiraţie a aerului (6).
Rezervorul este instalat în corp cu formarea
unui spa ţ iu între suprafaţa interioară  a
corpului şi suprafaţa exterioară a rezervorului.
Racordurile de inspiraţie şi de aspiraţie sunt
montate în capac, de capă tul inferior al
racordului de inspiraţie este fixată o capaci-
tate în formă de cilindru cav cu capătul infe-
rior închis, perforat pe perimetru (11), în care
este amplasată  o bi lă  (4) cu func ţ ie de
supapă. Racordul de aspiraţie este dotat la
capătul superior cu o supapă reversibilă, iar
capătul inferior al racordului este unit cu un
tub. Racordurile sunt dotate cu muştiucuri (9).

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Vapour inhaler
(57) The invention refers to the medical engineer-

ing, namely to a vapour inhaler.
The vapor inhaler includes a body (1) with her-
metic cover (7), a reservoir for medicinal sub-
stances (2) and air inspiration (3) and aspi-
ration (6) branch pipes. The reservoir is in-
stalled into the body with the formation of a
space between the inside of the body and the
outside of the reservoir. The air inspiration
and aspiration branch pipes are mounted
into the cover, to the lower end of the inspira-
tion branch pipe there is fixed a capacity in
the form of hollow cylinder with the blanked-
off lower end surface, perforated round the
perimeter (11), wherein there is installed a
ball (4), performing the function of valve. The
air aspiration branch pipe is equipped in the
upper end with an inverted valve, and the
lower end of the branch pipe is joined with a
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tube. The branch pipes are equipped with
mouthpieces (9).

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Паровой ингалятор
(57) Изобретение относится к медицинской

технике, а именно к паровому ингалятору.
Паровой ингалятор включает корпус (1) с
герметичной крышкой (7), резервуар для
лекарственных веществ (2) и патрубки вдоха
(3) и впуска (6) воздуха. Резервуар установ-
лен в корпусе с образованием пространства
между внутренней поверхностью корпуса и
наружной поверхностью резервуара. Пат-
рубки вдоха и впуска воздуха вмонтированы
в крышку, к нижнему концу патрубка вдоха
прикреплена емкость, в виде полого цилинд-
ра, с заглушенным нижним торцом, перфо-
рированная по периметру (11), в которой
установлен шарик (4), выполняющий функ-
цию клапана. Патрубок впуска воздуха в
верхнем конце снабжен обратным клапаном,
а нижний конец патрубка соединен с труб-
кой. Патрубки снабжены мундштуками (9).

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 3270 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61N 5/067 (2006.01)

A61B 18/22 (2006.01)
A61B 17/24 (2006.01)

(21) a 2006 0120
(22) 2006.04.13
(71)(73) CABAC Vasile, MD
(72) CABAC Vasile, MD; ABABII Ion, MD; OSMAN Vic-

tor, MD; ABABII Polina, MD; DANILOV Lucian,
MD

(54) Manipulator otorinolaringologic cu laser
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la

otorinolaringologie.
Manipulatorul otorinolaringologic cu laser in-
clude un mâner (1), prin care trece o fibră
optică (2) cu o canulă (3) la un capăt, iar
capătul opus este unit la un dispozitiv de
ajustare (4). Partea superioară a mânerului
(1) este executată sub formă de teu (5), la
capătul proximal (6) al lui, cu posibilitate de
detaşare, este unit un tub rigid (7), iar capătul
distal (8) este dotat cu o îmbinare prin bucşă
elastică (9). Totodată teul (5) este dotat cu un
racord (10) pentru un aspirator de fum. Fibra
optică (2) este introdusă prin îmbinarea prin
bucşă elastică (9), teu (5) şi tubul rigid (7).
Mânerul (1) este dotat cu un dispozitiv de
comandă (11) care este unit la un generator
de radiaţie laser prin intermediul unui cablu
electric (12) cu o fişă de conectare (13).

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Laser otorhinolaryngologic radiomanipula-
ting instrument

(57) The invention refers to medicine, namely to
otorhinolaryngology.
The laser otorhinolaryngologic radiomanipu-
lating instrument includes a handle (1), through
which passes a fiber-optic waveguide (2) with
a nozzle (3) at one end, and the opposite end
is joined with an adjusting device (4). The up-
per part of the handle (1) is made in the form of
T-bend (5), to the proximal end (6) of which, with
the possibility of removal, there is connected a
rigid tube (7), and the distal end (8) is equipped
with a collet sleeve connection (9). At the same
time, the T-bend (5) is equipped with a branch
pipe (10) for a smoke-suction device. The fi-
ber-optic waveguide (2) is introduced through
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the collet sleeve connection (9), the T-bend (5)
and the rigid tube (7). The handle (1) is
equipped with a control unit (11), joined with a
laser emission generator by means of an elec-
tric cable (12) with a junction cord plug (13).

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Лазерный оториноларингологический
манипулятор

(57) Изобретение относится к медицине, а имен-
но к оториноларингологии.
Лазерный оториноларингологический мани-
пулятор включает рукоять (1), через которую
проходит волоконный световод (2) с наконеч-
ником (3) на одном конце, а противополож-
ный конец соединён с юстирующим устрой-
ством (4). Верхняя часть рукояти (1) выполне-
на в виде тройника (5), к проксимальному
концу (6) которого, с возможностью съёма,
присоединена жесткая трубка (7), а дисталь-
ный конец (8) снабжён цанговым соедине-
нием (9). При этом тройник (5) снабжён
патрубком (10) для дымоотсоса. Волоконный
световод (2) вводится через цанговое соеди-
нение (9), тройник (5) и жёсткую трубку (7).
Рукоять (1) снабжена блоком управления (11),
который соединён с генератором лазерного
излучения через электрический кабель (12) с
соединительным штекером (13).

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 3271 (13) F1
(51) Int. Cl.: B05B 5/047 (2006.01)

C23C 14/35 (2006.01)
(21) a 2006 0010
(22) 2005.12.28
(71)(73) SENIPAL-V S.R.L., MD
(72) SERAFIMCIUC Nicolai, MD
(54) Instalaţie pentru aplicarea acoperirilor

polimerice
(57) Invenţia se referă la instalaţii de vopsire a

articolelor, şi anume la liniile tehnologice pentru
aplicarea acoperirilor polimerice pe articole de
diverse configuraţii şi poate fi utilizată în indus-
tria de lacuri şi vopsele pentru aplicarea
acoperirilor de protecţie şi/sau decorative.
Instalaţia pentru aplicarea acoperirilor poli-
merice pe articole de diverse configuraţii in-
clude o staţie de încărcare A, o cameră de vop-
sire (1) cu un bloc de dirijare a regimului de
vopsire, utilaj pentru efectuarea polimerizării,
utilaj de răcire, dispozitiv de deplasare a
articolelor prelucrate şi o staţie de descărcare
B. Noutatea constă în aceea că utilajul pentru
efectuarea polimerizării este executat în formă
de cuptoare de tip tunel (2) amplasate conse-
cutiv. Utilajul de răcire include secţii (9) ampla-
sate consecutiv. Toate utilajele sunt plasate, în
conformitate cu consecutivitatea prevăzută a
procesului tehnologic, într-o linie, care include
suplimentar un bloc de dirijare (3) ce permite
reglarea regimului ei de lucru. Dispozitivul de
deplasare a articolelor prelucrate este executat
în formă de conveier (4), care include o staţie
de acţionare (5) şi o staţie de întindere (8), iar
organul lui portant de încărcătură trece de la
staţia de încărcare A, prin camera de vopsire (1),
cuptoarele de tip tunel (2), apoi, prin staţia de
ocolire (7), trece în direcţie opusă prin cuptoa-
rele de tip tunel (2) şi prin două staţii de ocolire
(6) la 90° trece direct şi înapoi prin secţiile (9)
utilajului de răcire la staţia de descărcare B.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Installation for polymeric coating application
(57) The invention relates to article painting instal-

lations, namely to the production lines for poly-
meric coating application onto articles of dif-
ferent configurations and may be used in the
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varnish-and-paint industry for application of
protective and/or decorative coatings.
The installation for polymeric coating applica-
tion onto articles of different configurations in-
cludes a charging station A, a spray-painting
chamber (1) with a painting regime control unit,
polymerization equipment, cooling equipment,
a device for workpiece displacement and a
discharge station B. Novelty consists in that the
polymerization equipment is made in the form
of consecutively placed pusher-type furnaces
(2). The cooling equipment includes consecu-
tively placed sections (9). All the equipments
are placed in conformity with the predeter-
mined sequence of the technological process,
in a line, comprising additionally a control unit
(3), permitting to control its operating regime.
The device for workpiece displacement is
made in the form of conveyor (4), including a
drive station (5) and a tightening station (8), and
its load-carrying tool passes from the charg-
ing station A, through the spray-painting cham-
ber (1), the pusher-type furnaces (2), then,
through the bypass station (7), passes in back-
ward direction through the pusher-type fur-
naces (2) and through two bypass stations (6)
about 90° passes forward and backward
through the sections (9) of the cooling device,
to the discharge station B.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Установка для нанесения полимерных
покрытий

(57) Изобретение относится к оборудованию по
покраске изделий, а именно к технологичес-
ким линиям по нанесению полимерных по-
крытий на изделия различной конфигурации
и может быть использовано в лакокрасочном
производстве по нанесению защитного и/или
декоративного покрытия.
Установка для нанесения полимерных по-
крытий на изделия различной конфигурации
включает станцию загрузки A, окрасочную
камеру (1) с блоком управления режимом
окраски, оборудование для осуществления
полимеризации, охлаждающее оборудование,
устройство перемещения обрабатываемых
изделий и станцию разгрузки B. Новизна
состоит в том, что оборудование для осущест-

вления полимеризации выполнено в виде раз-
мещенных последовательно проходных печей
(2). Охлаждающее оборудование включает
размещенные последовательно секции (9).
Все оборудование размещено в соответствии
с заданной последовательностью технологи-
ческого процесса в линию, которая дополни-
тельно содержит блок управления (3), позво-
ляющий регулировать ее режим работы. Ус-
тройство перемещения обрабатываемых
изделий выполнено в виде конвейера (4),
включающего приводную станцию (5) и
станцию натягивания (8), а его грузонесущий
орган проходит от станции загрузки A через
окрасочную камеру (1), проходные печи (2),
затем через обводную станцию (7) − в обратном
направлении через проходные печи (2) и через
две обводные станции (6) на 90° проходит в
прямом и обратном направлениях через
секции (9) охлаждающего оборудования к
станции разгрузки B.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 3272 (13) F1
(51) Int. Cl.: C02F 3/00 (2006.01)
                          C02F 11/04 (2006.01)
(21) a 2005 0358
(22) 2005.12.05
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru,

MD; COVALIOVA Olga, MD; SUMAN Ion, MD;
IONEŢ Ion, MD; SÎRBU Vasile, MD; MEREUŢA
Tudor, MD; DUCA Grigore, MD; PLUGARU Ion, MD

(54) Bioreactor anaerob
(57) Invenţia se referă la un bioreactor anaerob şi

poate fi utilizată în diferite ramuri ale agriculturii
şi în industria de prelucrare pentru epurarea
apelor reziduale şi obţinerea biogazului.
Bioreactorul anaerob include un corp (1), ra-
corduri de alimentare (2) cu apă reziduală şi
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de evacuare (3) a apei tratate, o supapă de
evacuare (5) a biogazului şi o încărcătură. În
calitate de încărcătură se utilizează o ţesătură
tricotată din polipropilenă, care este întinsă pe
două plăci orientate vertical (9) cu formarea unor
blocuri cave în formă de paralelipiped cu bazele
deschise. Blocurile sunt amplasate cu distanţe
între ele şi sunt fixate rigid cu şipci orizontale (10)
formând secţiuni, care sunt amplasate etajat.
Blocurile fiecărui etaj sunt orientate în aceeaşi
direcţie sau blocurile secţiunilor învecinate sunt
orientate reciproc perpendicular faţă de axa
longitudinală a blocului. Lăţ imea bazelor
deschise ale blocurilor constituie 5…20 mm,
înălţimea lor constituie 0,5…1,0 m, iar fiecare
secţiune include 5…15 blocuri. În calitate de
ţesătură tricotată din polipropilenă se foloseşte
pânză de sac din polipropilenă uzată.

Revendicări: 3
Figuri: 1

*

*     *

(54) Anaerobic bioreactor
(57) The invention relates to an anaerobic bioreactor

and may be used in different branches of agri-
culture and in the processing industry for sew-
age treatment and biogas obtaining.
The anaerobic bioreactor includes a body (1),
branches for sewage water inlet (2) and for
treated water discharge (3), a biogas discharge
valve (5) and a charge. As charge it is used a
polypropylene knitted fabric, stretched onto two
vertically oriented strips (9) with the formation
of hollow blocks in the form of parallelepiped
with open bases. The blocks are placed with
spaces between them and are rigidly fixed with
horizontal battens (10) forming sections, which
are tiered up. The blocks of each tier are ori-
ented in the same direction or the blocks of the
adjacent tiers are oriented mutually perpen-
dicular about the longitudinal axis of the block.
The width of the open bases of the blocks con-
stitutes 5...20 mm, their height constitutes
0,5...1,0 m, and each section includes 5...15
blocks. As polypropylene knitted fabric is used
packing sackcloth of waste polypropylene.

Claims: 3
Fig.: 1

*

*     *

(54) Анаэробный биореактор
(57) Изобретение относится к анаэробному био-

реактору и может быть использовано в раз-
личных отраслях сельского хозяйства и в
перерабатывающей промышленности для
очистки сточных вод и получения биогаза.
Анаэробный биореактор включает корпус
(1), патрубки ввода (2) сточной и отвода (3)
обработанной воды, клапан для отвода
биогаза (5) и загрузку. В качестве загрузки
используют полипропиленовую вязаную
ткань, натянутую на две вертикально ориен-
тированные планки (9) с образованием
полых блоков в форме параллелепипеда с
открытыми основаниями. Блоки разме-
щены с промежутками между ними и жестко
закреплены горизонтальными рейками
(10), образуя секции, которые расположены
ярусно. Блоки каждого яруса установлены
однонаправлено или блоки смежных ярусов
установлены взаимно перпендикулярно
относительно продольной оси блока. Шири-
на открытых оснований блоков составляет
5…20 мм, их высота составляет 0,5…1,0 м,
а каждая секция включает 5…15 блоков. В
качестве полипропиленовой вязаной ткани
используют отходы тарной мешковины из
полипропилена.

П. формулы: 3
Фиг.: 1
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(11) 3273 (13) F1
(51) Int. Cl.: C07C 33/14 (2006.01)

C07C 67/28 (2006.01)
C07C 13/48 (2006.01)

(21) a 2006 0187
(22) 2006.07.14
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE

ŞTIINŢE  A  MOLDOVEI, MD
(72) VLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD;

ARÎCU Aculina, MD; BARBA Alic, MD
(54) Procedeu de obţinere a acetatului drimeno-

lului din 11-monoacetatul driman-8α,
11-diolului

(57) Invenţia se referă la chimia sesquiterpenoidelor,
în special la un procedeu de obţinere a aceta-
tului drimenolului, intermediar valoros în sinteza
compuşilor biologic activi, din 11-monoacetatul
driman-8α,11-diolului.
Procedeul de obţinere a acetatului drimeno-
lului din 11-monoacetatul driman-8α,
11-diolului include dizolvarea 11-monoace-
tatului driman-8α,11-diolului în acetonitril,
tratarea soluţiei obţinute cu ester trimetilsililic
al acidului metansulfonic luat în exces molar
de 1:5, agitarea amestecului de reacţie timp
de 10 minute la o temperatură de 0…20°C,
diluarea şi extracţia amestecului, spălarea, us-
carea, filtrarea extractului şi eliminarea sol-
ventului în vid. Totodată acetatul drimenolului
se izolează prin cromatografiere pe coloană cu
silicagel.

Revendicări: 2

*

*     *

(54) Process for obtaining drimenol acetate from
11-monoacetate drimane-8α,11-diol

(57) The invention relates to the sesquiterpenoide
chemistry, in particular to a process for obtain-
ing drimenol acetate, a valuable intermediate
compound used in the synthesis of biologically
active compounds, from 11-monoacetate
drimane-8α,11-diol.
The process for obtaining drimenol acetate
from 11-monoacetate, drimane-8α,11-diol in-
cludes dissolution of 11-monoacetate dri-
mane-8α,11-diol in acetonitrile, treatment of
the obtained solution with trimethylsilylic ester
of the methane-sulphonic acid taken in the mo-
lar excess of 1:5, agitation of the reaction mix-
ture during 10 minutes at a temperature of
0…20°C, dilution and extraction of the mixture,

washing, drying, filtration of the extract and
solvent removal in vacuum. At the same time
the drimenol acetate is isolated by column
silica gel chromatography.

Claims: 2

*

*     *

(54) Способ получения ацетата дрименола из
11-моноацетата дриман-8α,11-диола

(57) Изобретение относится к химии сесквитер-
пеноидов, в частности к способу получения
ацетата дрименола, ценного промежуточ-
ного соединения, которое используется в
синтезе биологически активных соединений
из 11-моноацетата дриман-8α,11-диола.
Способ получения ацетата дрименола из
11-моноацетата дриман-8α,11-диола вклю-
чает растворение 11-моноацетата дриман-
8α,11-диола в ацетонитриле, обработку
полученного раствора триметилсилиловым
эфиром метансульфоновой кислоты, взя-
том в молярном избытке 1:5, перемеши-
вание реакционной смеси в течение 10
минут при температуре 0…20oC, разбав-
ление и экстракцию смеси, промывку, сушку,
фильтрацию экстракта и удаление раство-
рителя в вакууме. При этом ацетат дриме-
нола выделяют путём колоночной хрома-
тографии на силикагеле.

П. формулы: 2

(11) 3274 (13) F1
(51) Int. Cl.: C12G 1/06 (2006.01)
(21) a 2006 0066
(22) 2006.02.21
(71)(73) INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICUL-

TURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD
(72) TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia,

MD; FEIGER Lilia, MD; RUSU Vitalii, MD; RUSU
Vladimir, MD

(54) Procedeu de fabricare a vinului perlant
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, în spe-

cial la un procedeu de fabricare a vinului
perlant.
Procedeul, conform invenţiei, include cupaja-
rea vinurilor materie primă tratate, răcirea
cupajului până la temperatura de 8…10oC,
impregnarea cupajului cu dioxid de carbon de
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origine exogenă până la presiunea de 50…100
kPa, administrarea maielei de cultură pură de
levuri în cantitate de 5…8 mln.cel./cm3 şi a licorii
de rezervor în cantitate necesară pentru a obţine
în produsul finit presiunea de 150…250 kPa la
temperatura de 20oC, fermentarea secundară,
menţinerea vinului pe levuri în decurs de 30…90
zile la temperatura de 10…12oC, răcirea,
filtrarea şi îmbutelierea izobarică.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for producing pearly wine
(57) The invention refers to the wine industry, in par-

ticular to a process for producing pearly wine.
The process, according to the invention, in-
cludes blending of the treated wine stock, cool-
ing of blending up to the temperature of
8…10°C, impregnation of blending with car-
bonic acid gas of exogenous origin up to the
pressure of 50…100 kPa, administration of the
solution of pure yeast culture in the quantity of
5…8 mln.cell/cm3 and of the tank liqueur in the
quantity necessary for obtaining in the finished
product the pressure of 150…250 kPa at the
temperature of 20°C, secondary fermentation,
yeast ageing of wine during 30…90 days at the
temperature of 10…12°C, cooling, filtration and
isobaric bottling.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ производства жемчужного вина
(57) Изобретение относится к винодельческой

промышленности, в частности к способу
производства жемчужных вин.
Способ, согласно изобретению, включает
купажирование обработанных виномате-
риалов, охлаждение купажа до температу-
ры 8…10оС, насыщение купажа диоксидом
углерода экзогенного происхождения до
давления 50…100 кПа, введение разводки
чистой культуры дрожжей в количестве 5…8
млн.кл./см3 и резервуарного  ликера  в
количестве, необходимом для получения в
готовом продукте давления 150…250 кПа
при температуре 20оС, вторичное броже-
ние, выдержку вина на дрожжах в течение
30…90 дней при температуре 10…12оС,

охлаждение, фильтрацию и изобарический
розлив.

П. формулы: 1

(11) 3275 (13) F1
(51) Int. Cl.: C23C 18/16 (2006.01)
                          C23C 18/32 (2006.01)
(21) a 2006 0174
(22) 2006.06.30
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD;

IVANOV Mihail, RU
(54) Dispozitiv pentru metalizarea chimică a

particulelor nemetalice înalt disperse
(57) Invenţia se referă la un dispozitiv, care poate fi

utilizat în industria galvanochimică, în particu-
lar la depunerea acoperirilor de nichel pe
particule nemetalice înalt disperse.
Dispozitivul include un corp cilindric (1) cu
polarizabilitate anodică cu fund de formă
conică (7) şi conectat la polul pozitiv al sursei
de curent continuu, un capac (2), o cămaşă de
încălzire (3) cu racorduri de admisiune (4) şi
de evacuare (5) a agentului termic, un ventil (6),
fixat la fundul conic, în interiorul căruia sunt
amplasate un catod de miez (8), conectat la
polul negativ al sursei de curent continuu şi un
sistem de recirculare a suspensiei, care este
compus dintr-o conductă (9) amplasată coaxial
în interiorul corpului, executată în partea
inferioară sub formă de pâlnie (10), iar în
partea superioară sub formă de distribuitor
orizontal perforat (11), totodată distribuitorul
este unit cu un arbore cotit (14) prin intermediul
unei articulaţii duble, iar arborele cotit este unit
cu un dispozitiv de acţionare electrică (15).

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Device for chemical metallization of highly
dispersed nonmetallic particles

(57) The invention relates to a device, which may
be used in the galvanochemical industry, in
particular for deposition of nickel coats onto
highly dispersed nonmetallic particles.
The device includes an anode polarizable cy-
lindrical body (1) with conic bottom (7), con-
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nected to the positive pole of the direct-current
source, a cover (2), a heating jacket (3) with
branches for inlet (4) and discharge (5) of the
thermal agent, a valve (6), fixed onto the conic
bottom, inside which there are placed a rod
cathode (8), connected to the negative pole of
the direct-current source and a suspension re-
circulation system, consisting of a pipe (9),
coaxially placed inside the body, made in the
lower part in the form of funnel (10), and in the
upper part in the form of horizontal perforated
distributor (11), the distributor being coupled
with a crankshaft (14) by means of a double
joint, and the crankshaft is joined with an elec-
tric drive (15).

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Устройство для химической металлизации
высокодисперсных неметаллических
частиц

(57) Изобретение относится к устройству, кото-
рое может быть использовано в гальвано-
химическом производстве, в частности для
осаждения никелевых покрытий на высо-
кодисперсные неметалл-ические частицы.
Устройство включает анодно поляризуе-
мый цилиндрический корпус (1) с коничес-
ким дном (7), подключенный к положитель-
ному полюсу источника постоянного тока,
крышку (2), нагревательную рубашку (3) с
патрубками ввода (4) и вывода (5) терми-
ческого агента, вентиль (6), закрепленный
на коническом дне, внутри которого разме-
щены стержневой катод (8), соединенный с
отрицательным полюсом источника пос-
тоянного тока и систему рециркуляции
суспензии, состоящую из трубы (9), ко-
аксиально расположенной внутри корпуса,
выполненной в нижней части в виде воронки
(10), а в верхней – в виде горизонтального
перфорированного распределителя (11),
причем распределитель связан с коленча-
тым валом (14) посредством двойного
шарнира, а коленчатый вал связан с элек-
троприводом (15).

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 3276 (13) F1
(51) Int. Cl.: F16H 1/32 (2006.01)
(21) a 2005 0269
(22) 2005.09.15
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;

CIOBANU Radu, MD
(54) Multiplicator precesional
(57) Invenţia se referă la industria constructoare de

maşini, în special la transmisiile mecanice, şi
poate fi utilizată pentru multiplicarea turaţiilor
organului de lucru al maşinilor.
Multiplicatorul precesional include un corp (1)
cu capac (4), în care sunt amplasate o roată
dinţată centrală (2), care angrenează cu roata
satelit (5) instalată pe manivelă (8) şi include
role conice (6) montate cu posibilitatea rotirii
pe axe (7) fixate radial în el, şi un cuplaj (11) cu
dinţi legat cu satelitul (5), precum şi arborii
conducător (10) şi cel condus (9). Noutatea
invenţiei constă în aceea că mai conţine
adăugător o roată dinţată centrală (3), ambele
fixate rigid: una în corp (1), alta în capac (4).
Roata satelit (5) este amplasată între ele şi
angrenează cu ambele, totodată manivela (8)
este legată rigid cu arborele condus (9). Pe
axele radiale (7) ale roţii satelit (5) sunt montate
role conice suplimentare (12) care sunt
amplasate în canelurile dinte dinţii semicupla-
jului (11), legat rigid cu arborele conducător
(10), iar numărul rolelor conice suplimentare
(12) este egal sau mai mic decât numărul
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rolelor conice (6), care angrenează cu roţile
dinţate centrale (2) şi (3).
Canelurile semicuplajului (11) pot fi executate
paralel sau înclinat faţă de axa arborelui
conducător (10).

Revendicări: 3
Figuri: 8

*

*     *

(54) Precession step-up gear
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering, in particular to the mechanical gears,
and may be used for stepping-up the revolu-
tions of the machine tool.
The precession step-up gear includes a body
(1) with cover (4), wherein there are placed a
central gear-wheel (2), meshing with a satel-
lite gear wheel (5), installed onto a crank (8)
and including conic rollers (6), mounted with
the possibility of rotating onto axes (7), radially
fixed therein, a gear coupling (11) joined with
the satellite gear (5), as well as drive (10) and
driven (9) shafts. Novelty of the invention con-
sists in that it additionally contains a central
gear-wheel (3), both being rigidly fixed: one
into the body (1), the other - into the cover (4).
The satellite gear wheel (5) is placed between
them and meshes with both; at the same time
the crank (8) is rigidly joined with the driven
wheel (9). Onto the radial axes (7) of the sat-
ellite gear wheel (5) there are mounted addi-
tional conic rollers (12), placed into the
grooves between the teeth of the half coupling
(11), rigidly joined with the drive shaft (10), and
the number of additional conic rollers (12) is
equal to or smaller than the number of conic
rollers (6), meshing with the central gear-
wheels (2) and (3).
The grooves of the haft-coupling (11) may be
made parallel or inclined about the axis of the
drive shaft (10).

Clams: 3
Fig.: 8

*

*     *

(54) Прецессионный мультипликатор
(57) Изобретение относится к машиностроению,

в частности к механическим передачам, и
может быть использовано для повышения

оборотов рабочего органа машины.
Прецессионный мультипликатор включает
корпус (1) с крышкой (4), в котором разме-
щены центральное зубчатое колесо (2),
находящееся в зацеплении с сателлитным
колесом (5), установленным на кривошипе
(8) и включающим конические ролики (6),
смонтированные с возможностью враще-
ния на осях (7), радиально закреплённых в
нём, связанную с сателлитом (5) зубчатую
муфту (11), а также ведущий (10) и ведомый
(9) валы. Новизна изобретения состоит в
том, что дополнительно содержит централь-
ное зубчатое колесо (3), оба жёстко закреп-
лены: одно в корпусе (1), другое - в крышке
(4). Сателлитное колесо (5) размещено
между ними и находится в зацеплении с
обоими, при этом кривошип (8) жёстко
связан с ведомым валом (9). На радиальных
осях (7) сателлитного колеса (5) смонтиро-
ваны дополнительные конические ролики
(12), которые размещены в канавках между
зубьями полумуфты (11), жёстко связанной
с ведущим валом (10), а число дополнитель-
ных конических роликов (12) равно или
меньше числа конических роликов (6),
находящихся в зацеплении с центральными
зубчатыми колёсами (2) и (3).
Канавки полумуфты (11) могут быть выпол-
нены параллельно или наклонно относи-
тельно оси ведущего вала (10).

П. формулы: 3
Фиг.: 8

(11) 3277 (13) B2
(51) Int. Cl.: G01M 3/00 (2006.01)

G01M 3/04 (2006.01)
G01M 3/20 (2006.01)
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(21) a 2003 0142
(22) 2003.06.05
(71)(73) LEVIŢCHII Denis, MD; LEVIŢCAIA Galina, MD
(72) LEVIŢCHII Alexandr, MD; LEVIŢCHII Boris, MD
(74) JENICICOVSCAIA Galina
(54) Hartă-test pentru determinarea locului de

scurgere a fluidului de exploatare a agrega-
telor mijlocului de transport (variante)

(57) Invenţia se referă la tehnica de testare, şi anu-
me la diagnosticarea etanşeităţii pieselor, în
particular la determinarea locului şi intensităţii
de scurgere a fluidului de exploatare a agrega-
telor mijlocului de transport.
Esenţa invenţiei, conform primei variante,
constă în aceea că harta-test pentru determi-
narea locului de scurgere a fluidului de exploa-
tare a agregatelor mijlocului de transport este
executată în formă de pânză (1) din material
poros, pe faţa căreia este executat un marcaj
ce corespunde amplasării agregatelor testate
de exemplu: radiatorului (2), sistemului
amplificatorului hidraulic (3), filtrului de ulei (4),
sistemului de frânare (5), transmisiei (6),
rezervorului amplificatorului hidraulic (7) etc.,
precum şi semne de control (8) care deter-
mină poziţia mijlocului de transport testat.
Conform variantei a doua, harta-test pentru
determinarea locului de scurgere a fluidului de
exploatare a agregatelor mijlocului de trans-
port este executată în formă de pânză din ma-
terial poros, pe faţa căreia este executat un
marcaj ce corespunde amplasării agregatelor
testate şi semne de control care determină
poziţia mijlocului de transport testat, totodată,
pe partea dorsală a pânzei este aplicată o
peliculă de hidroizolare.
Pânza poate fi executată din hârtie, iar în
locurile de marcaj ce corespund amplasării
diferitelor agregate ale mijlocului de transport
poate fi îmbibată cu indicatori chimici.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea autenti-
cităţii diagnosticării neetanşeităţilor.

Revendicări: 5
Figuri: 3

*

*     *

(54) Test-map for determining the place of leak-
age of the exploitation fluid of the transport
facility sets (variants)

(57) The invention relates to the test engineering,
namely to the article leak-proofness diagnos-

tics, in particular for determining the place and
intensity of leakage of the exploitation fluid of
the transport facility sets.
Summary of the invention consists in that, ac-
cording to the first variant, the test-map for de-
termining the place of leakage of the exploita-
tion fluid of the transport facility sets is made
in the form of canvas (1) of porous material,
onto the face of which there are made a mark-
ing-out, corresponding to the placement of the
tested sets, for example: the radiator (2), the
hydraulic booster system (3), the oil filter (4),
the brake system (5), the transmission (6), the
hydraulic booster bowl (7) etc., and control
marks (8), determining the position of the
tested transport facility.
According to the second variant, the test-map
for determining the place of leakage of the ex-
ploitation fluid of the transport facility sets is
made in the form of canvas of porous mate-
rial, onto the face of which there are made a
marking-out, corresponding to the placement
of the tested sets, and control marks, determin-
ing the position of the tested transport facility,
at the same time, onto the canvas back there
is applied a water proof film.
The canvas may be made of paper, and in the
marking-out places, corresponding to the
placement of different sets of the transport fa-
cility, may be impregnated with chemical indi-
cators.
The result of the invention consists in increas-
ing the authenticity of diagnostics of the non-
leak-proofness places.

Claims: 5
Fig.: 3

*

*     *

(54) Тест-карта для определения места утечки
эксплуатационной жидкости агрегатов
транспортного средства ( варианты ).

(57) Изобретение относится к испытательной
технике, а именно к диагностированию
герметичности изделий, в частности для
определения места и интенсивности утечки
эксплуатационной жидкости агрегатов
транспортного средства.
Сущность изобретения заключается в том,
что по первому варианту тест-карта для
определения места утечки эксплуатацион-
ной жидкости агрегатов транспортного
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средства выполнена в виде полотна (1) из
пористого материала, на лицевой поверхности
которого выполнены разметка, соответ-
ствующая расположению проверяемых агре-
гатов, например: радиатора (2), системы
гидроусилителя (3), масляного фильтра (4),
тормозной системы (5), трансмиссии (6), бачка
гидроусилителя (7) и т.д., а также контрольные
метки (8), определяющие положение про-
веряемого транспортного средства.
По второму варианту, тест-карта для опреде-
ления места утечки эксплуатационной жид-
кости агрегатов транспортного средства
выполнена в виде полотна из пористого ма-
териала, на лицевой поверхности которого
выполнены соответствующая расположению
проверяемых агрегатов разметка и кон-
трольные метки, определяющие положение
проверяемого транспортного средства. При
этом, на тыльную поверхность полотна нане-
сена гидроизоляционная пленка.
Полотно может быть выполнено из бумаги,
а в местах разметки, соответствующих распо-
ложению разных агрегатов транспортного
средства, оно пропитано химическими инди-
каторами.
Результат изобретения заключается в повы-
шении достоверности диагностирования мест
утечки.

П. формулы: 5
Фиг.: 3

(11) 3278 (13) B1
(51) Int. Cl.: G01P 15/03 (2006.01)

G01P 15/04 (2006.01)
(21) a 2006 0074
(22) 2006.03.02
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD

(72) JOMIRU Vasile, MD
(54) Decelerometru
(57) Invenţia se referă la aparate de măsurat para-

metrii de mişcare a mijloacelor de transport la
diagnosticarea sistemului de frânare.
Decelerometrul conţine un corp (1), fixat pe o
placă-suport (2), instalată în interiorul corpului,
o masă inerţială (3) legată cu un mecanism cu
clichet (8) şi un ax rotativ (5), pe care este
amplasat în afara corpului un indicator cu ac (10).
Noutatea constă în aceea că masa inerţială (3)
este executată cilindrică, montată pe ax (5) prin
intermediul unei îmbinări cu filet, totodată, pe
suprafaţa ei laterală este executată o canelură
longitudinală de ghidare (6), în care este am-
plasată o proeminenţă (7), executată pe peretele
interior al corpului (1). Pe ax, între peretele
corpului şi baza masei inerţiale, dintr-o parte a
ei, este amplasat suplimentar un arc de com-
presiune (4), iar mecanismul cu clichet (8) şi
indicatorul (10) sunt fixaţi pe ax (5), din altă parte.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Decelerometer
(57) The invention relates to the measuring equip-

ment, in particular to instruments measuring
the traffic parameters of the transport facilities
in the brake system diagnostics.
The decelerometer contains a body (1), fixed onto
a base (2), installed inside the body, an inertial
mass (3), joined with a ratchet gear (8) and a live
axle (5), onto which there is placed outside the
body a pointer indicator (10). Novelty consists in
that the inertial mass (3) is made cylindrical,
mounted onto the axle (5) by means of a threaded
connection, at the same time onto its lateral sur-
face there is made a longitudinal guide groove
(6), wherein there is placed a prominence (7),
made onto the inner wall of the body (1). Onto the
axle, between the body wall and the base of the
inertial mass, on one side thereof, there is addi-
tionally placed a compression spring (4), and the
ratchet gear (8) and the indicator (10) are fixed
onto the axle (5), on the other side.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *
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(54) Устройство для измерения замедления
(57) Изобретение относится к измерительной

технике, в частности к приборам измерения
параметров движения транспортных средств
при диагностике тормозной системы.
Устройство для измерения замедления
содержит закрепленный на основании (2)
корпус (1), расположенную внутри корпуса
инерционную массу (3), связанную с храпо-
вым механизмом (8) и вращающейся осью
(5), на которой вне корпуса установлен стре-
лочный индикатор (10). Новизна состоит в
том, что инерционная масса (3) выполнена
цилиндрической, смонтирована на оси (5)
посредством резьбового соединения, при
этом на ее боковой поверхности выполнена
продольная направляющая канавка (6), в

которой расположен выступ (7), выпол-
ненный на внутренней стенке корпуса (1).
На оси между стенкой корпуса и основанием
инерционной массы с одной ее стороны
дополнительно размещена пружина сжа-
тия (4), а храповой механизм (8) и индикатор
(10) закреплены на оси (5) с другой стороны.

П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2007.02.28
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,

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

de acordare a brevetului

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) 
Cod 

ST.16 
OMPI  

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

(45) Nr. 
BOPI 

1 MD 2920 C2 G01L 3/16 (2006.01) a 2004 0044 2004.02.20 11.2005 
2 MD 3057 G2 C25C 1/06 (2006.01)                       

C25C 1/12 (2006.01)                       
C22B 7/00 (2006.01) 

a 2005 0077 2005.03.15 5/2006 

3 MD 3060 G2 G02B 5/00 (2006.01)                       
B02B 3/00 (2006.01) 

a 2005 0232 2005.08.10 5/2006 

4 MD 3089 G2 A01K 61/00 (2006.01) a 2005 0302 2005.10.10 7/2006 
5 MD 3090 G2 A01N 65/00 (2006.01)                       

A01P 3/00 (2006.01)                       
A01C 1/06 (2006.01) 

a 2005 0208 2005.07.21 7/2006 

6 MD 3093 G2 A61B 17/00 (2006.01)                       
A61L 24/04 (2006.01)                       
A61L 33/12 (2006.01) 

a 2006 0085 2006.03.20 7/2006 

7 MD 3095 G2 A61B 18/02 (2006.01)                       
A61B 18/18 (2006.01) 

a 2006 0015 2005.12.29 7/2006 

8 MD 3096 G2 B01D 17/02 (2006.01)                   
B01D 61/14 (2006.01)                       
B01D 63/06 (2006.01)                       
C02F 1/40 (2006.01) 

a 2006 0007 2005.12.28 7/2006 

9 MD 3097 G2 C02F 1/20 (2006.01)                       
C02F 1/28 (2006.01)                       
C02F 1/58 (2006.01)                       
C02F 1/74 (2006.01)                       
C01B 31/08 (2006.01) 

a 2005 0359 2005.12.06 7/2006 

10 MD 3098 G2 C07F 1/08 (2006.01)                       
C07C 281/06 (2006.01)                       
C07C 307/04 (2006.01)                       
A61K 31/30 (2006.01)                       
A61P 35/02 (2006.01) 

a 2006 0022 2006.01.03 7/2006 

11 MD 3099 G2 C08B 37/08 (2006.01) a 2005 0349 2005.11.29 7/2006 
12 MD 3101 G2 C12N 1/12 (2006.01)                       

C07C 53/18 (2006.01)                       
C07F 15/02 (2006.01)                       
C07F 3/02 (2006.01)                       
A61K 36/05 (2006.01) 

a 2006 0001 2005.12.26 7/2006 

13 MD 3104 G2 F03B 7/00 (2006.01)                       
F16H 1/00 (2006.01) 

a 2005 0273 2005.09.15 7/2006 

14 MD 3105 G2 F03B 17/06 (2006.01) a 2005 0331 2005.11.11 7/2006 
15 MD 3106 G2 F04D 13/08 (2006.01)                       

H02K 5/12 (2006.01) 
a 2005 0167 2005.06.14 7/2006 

16 MD 3108 C2 G01B 3/10 (2006.01)                       
G01B 5/245 (2006.01) 

a 2004 0266 2004.11.10 7/2006 

17 MD 3110 G2 G01N 21/00 (2006.01)                       
G01N 21/59 (2006.01)                       
A61B 6/14 (2006.01) 

a 2005 0284 2005.09.20 7/2006 

18 MD 3111 G2 G01R 27/02 (2006.01)                       
H03H 11/46 (2006.01)                       
G01R 35/00 (2006.01) 

a 2005 0293 2005.10.04 7/2006 

19 MD 3112 G2 H01L 31/04 (2006.01) a 2005 0168 2005.06.16 7/2006 
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III

Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utility models and the issued certificates of registration of utility models.

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

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

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

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

В BOPI публикуются сведения о поданных заявках на регистрацию полезных моделей, о зарегистри-
рованных полезных моделях, сведения о поданных и о выданных свидетельствах о регистрации
полезных моделей.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE UTILITY MODEL

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

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

(12) Denumirea tipului de document

Denomination of the type of document

Наименование типа документа

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

(15) Informaţii privind corectarea cererii/certificatului

Information on the correction of the application/certificate

Информация об исправлениях, внесенных в заявку/свидетельство

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

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

(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки

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

(23) Data priorităţii de expoziţie

Date of exhibition priority

Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

Number of the priority application

Номер, присвоенный приоритетной заявке

(32) Data depozitului cererii prioritare
Filing date of the priority application
Дата подачи приоритетной заявки
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(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei  ST.3 OMPI

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

Страна приоритетной заявки, код страны в соответствии со стандартом ST.3 ВОИС

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

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

(47) Data eliberării certificatului
Date of issuance of certificate
Дата  выдачи  свидетельства

(48) Data publicării cererii/certificatului corectat
Date of publishing the corrected application/certificate
Дата публикации заявки/свидетельства

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

(54) Titlul modelului de utilitate

Title of the utility model

Название полезной модели

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

(57) Rezumatul sau revendicările

Abstract or claims

Реферат или формула

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat

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

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

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

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

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

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

Имя заявителя (заявителей), код страны SТ.3 ВОИС

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name of the author(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST.3

Имя автора (авторов), код страны SТ.3 ВОИС
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(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI

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

Имя владельца регистрации, код страны SТ.3 ВОИС

(74) Numele reprezentantului în proprietatea industrială

Name of the representative in industrial property

Имя представителя в области промышленной собственности

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date for introducing the national procedure according to the PCT

Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT): numărul şi data

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

Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата

(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau PCT): numărul şi data

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

Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

A – Necesităţi curente ale vieţii
Human necessities
Удовлетворение жизненных потребностей
человека

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

C – Chimie şi metalurgie
Chemistry. Metallurgy
Химия и металлургия

D – Textile şi hârtie
Textiles. Paper
Текстиль и бумага

E – Construcţii fixe
Fixed constructions
Строительство

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

G – Fizică
Physics
Физика

H – Electricitate
Electricity
Электричество
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CODURILE  NORMALIZATE  ALE OMPI PENTRU  IDENTIFICAREA
TIPURILOR DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE  A  MODELULUI DE  UTILITATE

CONFORM  NORMEI  ST.16

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

WITH THE  STANDARD  ST.16

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

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.16 ВОИС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       – третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под ответственность
заявителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, следующей за публикацией доку-
мента с кодом W1, W2)
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AA1K Lista cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor de depozit
Numerical index of filed applications for the registration of utility models
Нумерационный указатель поданных заявок  на регистрацию полезных моделей

BB1K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate publicate
Published applications for the registration of utility models
Опубликованные заявки на регистрацию полезных моделей

FF4K Modele de utilitate înregistrate
Registered utility models
Зарегистрированные полезные модели

FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate
List of issued utility model certificates
Перечень выданных свидетельств о регистрации полезных моделей

ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite
List of renewal utility models
Перечень продленных полезных моделей

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA MODELELE DE UTILITATE, PUBLICATE

ÎN  BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADING OF INFORMATION CONCERNING

UTILITY MODELS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17 ВОИС
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BB1K Cereri de înregistrare /
Applications for registration /
Заявки на регистрацию

Cererea de înregistrare a modelului de utilitate se depune la AGEPI de către autor sau  succesorul
lui în drepturi, personal sau prin reprezentant în proprietatea industrială.

Cererea trebuie să se refere la un singur model de utilitate sau la un grup de modele de utilitate care
formează un singur concept creativ şi trebuie să conţină documentele prevăzute în Regulamentul provizoriu
cu privire la protecţia proprietăţii indrustriale în Republica Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456
din 26 iulie 1993.

Descrierile cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate ale căror rezumate sunt publicate în numărul
de faţă se află în biblioteca AGEPI – accesibile publicului şi pot fi consultate direct sau se pot comanda
copii, contra cost.

The application for registration of a utility model shall be filed with the AGEPI, directly or through a
representative in industrial property, by the author or its successor in titles.

The application shall relate only to one utility model or to a group of utility models so linked as to form
a single general inventive concept and shall contain the documents foreseen in the Provisional Regulation
on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Government decision No 456
of July 26, 1993.

Descriptions of the applications on registration of the utility models, the abstracts of which are pub-
lished in the present Bulletin are present in the AGEPI library, available for public and may be consulted
directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Заявка на регистрацию полезной модели подается в AGEPI автором или его   правопреемником
лично или через представителя в области промышленной собственности.

Заявка должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, образующих
единый изобретательский замысел, и должна содержать документы, предусмотренные во Временном
положении об охране промышленной собственности, утвержденном постановлением Правительства
№ 456 от 26 июля 1993 г.

Описания к заявкам на регистрацию полезных моделей, рефераты которых опубликованы в данном
номере, находятся в библиотеке АGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату
могут быть заказаны их копии.
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(21) u 2006 0010 (13) U
(51) Int. Cl.: B65D 1/02 (2006.01)
(22) 2006.06.29
(71) BASADORO, S.R.L., MD
(72) MARIAN Teodor, MD; CARAUŞ Vasile, MD
(54) Butelie (variante)
(57) Modelul de utilitate se referă la construcţia

ambalajelor, în particular la ambalajele din sticlă
şi poate fi utilizat pentru îmbutelierea vinurilor.
Butelia include o gură cu o coroană cu filet, sub
care este amplasat un guler cilindric îmbinat cu
gâtul buteliei, care prin umeri este unit cu corpul.
Lăţimea suprafeţei inelare de contact a gurii
este de 0…3 mm, în interiorul căreia este
executat un prag inelar, înălţimea căruia este
de 0,1…0,9 mm, iar lăţimea – de 0,1…0,7 mm.
Coroana cu filet este plasată la distanţa de 1…4
mm de la suprafaţa inelară de contact a gurii.
Diametrul gâtului este mai mic decât diametrul
gulerului cilindric cu cel puţin 1,8 mm.
Conform variantei a doua, în locul îmbinării
gulerului cilindric cu gâtul este executată o
adâncitură inelară arcuită, diametrul căreia
este mai mic decât diametrul gulerului cilindric
cu cel puţin 1,8 mm.
Conform variantei a treia, pe suprafaţa laterală
a gulerului cilindric este executată o canelură
inelară, diametrul căreia este mai mic decât
diametrul gulerului cilindric cu cel puţin 1,8 mm.
Rezultatul constă în asigurarea îmbinării sta-
bile cu garnitura căpăcelului, în posibilitatea
de a rezista fluctuaţiilor mari de temperatură
şi la o presiune înaltă a gazului.

Revendicări: 3
Figuri: 6

*

*     *

(54) Bottle (variants)
(57) The utility model relates to the container de-

sign, in particular to the glass containers and
may be used for wine bottling.
The bottle contains a mouth with a threaded
sealing ring, under which there is placed a
cylindrical ball, joined with the bottle neck,
which by means of arms is joined with the body.
The width of the annular contact surface of the
mouth is equal to 0...3 mm, inside which there
is made an annular threshold, the height of
which is equal to 0,1...0,9 mm, and the width –
0,1...0,7 mm. The threaded sealing ring is
placed at a distance of 1...4 mm from the an-
nular contact surface of the mouth. The dia-
meter of the neck is smaller than the diameter
of the cylindrical ball by at least 1,8 mm.

According to the second variant, in the cylindri-
cal ball junction with the neck there is made
an arched annular recess, the diameter of
which is smaller than the diameter of the cylin-
drical ball by at least 1,8 mm.
According to the third variant, onto the lateral
surface of the cylindrical ball there is made an
annular recess, the diameter of which is
smaller than the diameter of the cylindrical ball
by at least 1,8 mm.
The result consists in providing for the stable
junction with the gasket of the cork, in the pos-
sibility of resisting to the high temperature falls,
as well as to the high gas pressure.

Claims: 3
Fig.: 6

*

*     *

(54) Бутылка (варианты)
(57) Полезная модель относится к конструкции

тары, в частности к стеклянной таре и может
быть использована для розлива вин.
Бутылка содержит горлышко с резьбовым
венчиком, под которым расположен цилин-
дрический буртик, соединенный с горло-
виной бутылки, которая посредством пле-
чиков соединена с корпусом. Ширина коль-
цевой контактной поверхности горлышка
равна 0…3 мм, внутри которого выполнен
кольцевой порог, высота которого равна
0,1…0,9 мм, а ширина – 0,1…0,7 мм. Резь-
бовой венчик расположен на расстоянии
1…4 мм от кольцевой контактной поверх-
ности горлышка. Диаметр горловины мень-
ше диаметра цилиндрического буртика не
менее чем на 1,8 мм.
Согласно второму варианту, в месте соеди-
нения цилиндрического буртика с горло-
виной выполнено кольцевое дугообразное
углубление, диаметр которого меньше
диаметра цилиндрического буртика не
менее чем на 1,8 мм.
Согласно третьему варианту, на боковой
поверхности цилиндрического буртика
выполнено кольцевое углубление, диаметр
которого меньше диаметра цилиндричес-
кого буртика не менее чем на 1,8 мм.
Результат состоит в обеспечении прочного
соединения с прокладкой пробки, способности
противостояния высоким перепадам темпе-
ратуры, а также высокому давлению газа.

П. формулы: 3
Фиг.: 6
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FF4K Modele de utilitate înregistrate /
Registered utility models /

Зарегистрированные полезные модели

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

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

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

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

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

предусмотренных Временным положением об охране промышленной собственности в Республике
Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
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(11) 153 (13) W1
(51)  Int. Cl.: B65D 77/06 (2006.01)
                           B65D 17/40 (2006.01)
                           B65D 5/72 (2006.01)
(21) u 2005 0025
(22) 2005.10.21
(71)(73) SA “MIGDAL-P”, MD
(72) PANUŞ Grigore, MD
(54) Ambalaj pentru produse alimentare lichide
(57) Modelul de utilitate se referă la un ambalaj

pentru produse alimentare lichide.
Ambalajul include o carcasă rigidă de formă
dreptunghiulară (1) în care sunt amplasate, cel
puţin, două recipiente flexibile, executate din
polietilenă laminată stratificată sau din staniol
şi dotate cu dispozitive de evacuare a pro-
dusului şi nişte pahare. Pe feţele carcasei prin
linii cu rezistenţă redusă sunt marcate orificii
(3) pentru scoaterea în exterior a dispozitivelor
de evacuare şi un orificiu (2) pentru accesul la
pahare, totodată carcasa este dotată cu un
mâner (4).

Revendicări: 3
Figuri: 2

*

*     *

(54) Package for liquid food products
(57) The utility model relates to a package for liq-

uid food products.
The package includes a rigid carcass of rect-
angular shape (1) wherein there are placed at
least two flexible capacities, made of multilayer
laminated polyethylene or tin foil and equipped
with drain devices and glasses. Onto the car-
cass faces by lines of attenuated resistance
there are marked holes (3) for bringing out the
drain devices and a hole (2) for access to the
glasses, at the same time the carcass is
equipped with a handle (4).

Claims: 3
Fig.: 2

*

*     *

(54) Упаковка для жидких пищевых продуктов
(57) Полезная модель относится к упаковке для

жидких пищевых продуктов.
Упаковка включает жесткий корпус прямо-
угольной формы (1), в котором располо-

жены, по меньшей мере, две гибкие ем-
кости, выполненные из многослойного
ламинированного полиэтилена или ста-
ниоля и оснащенные сливными устрой-
ствами, и стаканы. На сторонах корпуса,
линиями ослабленной прочности, обозна-
чены отверстия (3) для вывода наружу
сливных устройств, и отверстие (2) для
доступа к стаканам, при этом корпус осна-
щен ручкой (4).

П. формулы: 3
Фиг.: 2

(11) 154 (13) W1
(51) Int. Cl.: B65D 49/00 (2006.01)
                         B65D 49/02 (2006.01)
(21) u 2005 0021
(22) 2003.04.08
(85) 2005.07.25
(86) PCT/RU2003/00143,  2003.04.08
(87) WO 2004/089776 A1, 2004.10.21
(71)(73) OBŞCESTVO S OGRANICENNOI OTVET-

STVENNOSTIU “GLETCER INVEST”, RU;
PLOHUTA Oleg, RU

(72) PLOHUTA Oleg, RU
(74) SOKOLOVA Sofia, MD
(54) Dispozitiv de înfundat butelii
(57) Modelul de utilitate se referă la dispozitivele de

înfundat butelii, în special la dispozitivele de
înfundat butelii atât cu supapă cu o singură
cale, cât şi fără supapă, şi este destinat pentru
a asigura indicaţia deschiderii, precum şi
pentru a împiedica umplerea repetată nesanc-
ţionată a buteliilor.
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Dispozitivul de înfundat butelii conţine o bucşă
de scurgere (1) cu un racord interior (6) şi un
racord exterior (5) amplasate coaxial pe
capătul de intrare, un căpăcel interior (2) cu un
tub de evacuare (14) pe partea frontală şi
caneluri (13) pe suprafaţa laterală exterioară,
montat pe bucşa de scurgere (1) cu ajutorul
unui filet, cu posibilitatea asigurării deplasării
lui axiale la rotire, un căpăcel exterior (3) cu
caneluri (16) pe suprafaţa interioară pentru
interacţiunea cu canelurile căpăcelului interior
şi cu fixatorul interior pentru interacţiunea cu
capătul de intrare al racordului exterior al bucşei
de scurgere.
Bucşa de scurgere (1) este dotată cu o supapă
(4) cu o singură cale montată pe suprafaţa
laterală exterioară a racordului interior (6) şi
care conţine în partea de sus o flanşă (23)
montată între racordul exterior şi racordul inte-
rior, iar pe suprafaţa exterioară a corpului tu-
bular al supapei cu o singură cale, pe întregul
lui perimetru este executată, cel puţin, o
nervură de etanşare (22). Pereţii îmbinaţi ai
supapei cu o singură cale şi ai racordului inte-
rior al bucşei de scurgere sunt executaţi conici
pentru asigurarea unei fixări reciproce rigide.
Supapa cu o singură cale conţine un element
de supapă în formă de bilă de sticlă (21).
Dispozitivul de înfundat butelii poate fi dotat cu
o manta decorativă montată rigid pe căpăcelul
exterior.

Revendicări: 4
Figuri: 4

*

*     *

(54) Closing device
(57) The utility model relates to the closing devices

for bottles, in particular to bottle closing devices
both with and without single-pass valve, and
is meant for providing the indication of open-
ing, as well as for preventing the repeated un-
authorized filling of bottles.
The closing device contains a drain bush (1)
with coaxially placed inner (6) and outer (5)
branch pipes  onto the inlet end, an inner cap
(2) with an emptying tube (14) onto its end and
slots (13) onto the lateral outside, mounted
onto the drain bush (1) with the help of a thread,
with the possibility of providing its axial dis-
placement during rotation, an outer cap (3)
with slots (16) onto the inside for interaction with

the slots of the inner cap and with the inner fixa-
tive for interaction with the inlet end face of the
outer branch pipe of the drain bush.
The drain bush (1) is equipped with a single-
pass valve (4) mounted onto the lateral outside
of the inner branch pipe (6) and comprising in
the upper part a flange (23), mounted between
the inner and outer branch pipes, and onto the
outside of the tubular body of the single-pass
valve round the entire perimeter there is made
at least one seal ridge (22). The conjugated
walls of the single-pass valve and of the inner
branch pipe of the drain bush are made conic
for rigid fixation with each other. The single-
pass valve comprises a valve element in the
form of a glass ball (21).
The closing device may be equipped with a
decorative casing, rigidly mounted onto the
outer cap.

Claims: 4
Fig.: 4

*

*     *

(54) Укупорочное устройство
(57) Полезная модель относится к укупорочным

устройствам для бутылок, в частности к
укупорочным устройствам, как с одноходовым
клапаном, так и без него, и предназначена
для обеспечения индикации вскрытия, а
также предотвращения повторного несанк-
ционированного заполнения бутылок.
Укупорочное устройство содержит сливную
втулку (1) с коаксиально расположенными
наружным (5) и внутренним (6) патрубками
на входном конце, внутренний колпачок (2)
с выливной трубкой (14) на его конце и
шлицами (13) на боковой наружной поверх-
ности, установленный на сливной втулке (1)
с помощью резьбы с возможностью обес-
печения его аксиального перемещения при
вращении, наружный колпачок (3) со шли-
цами (16) на внутренней поверхности для
взаимодействия со шлицами внутреннего
колпачка и с внутренним фиксатором для
взаимодействия с входным торцом наруж-
ного патрубка сливной втулки.
Сливная втулка (1) снабжена одноходовым
клапаном (4), установленным на боковой
наружной поверхности внутреннего патруб-
ка 6 и содержащим в верхней части фланец
(23), установленный между наружным и
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внутренним патрубками, а на наружной
поверхности трубчатого корпуса одноходо-
вого клапана по всему периметру выполнен,
по меньшей мере, один уплотнительный
выступ (22). Сопрягаемые стенки одноходо-
вого клапана и внутреннего патрубка слив-
ной втулки выполнены коническими для
жесткой фиксации друг с другом. Одноходо-
вой клапан содержит клапанный элемент в
виде стеклянного шарика (21).
Укупорочное устройство может быть снаб-
жено декоративным кожухом, жестко уста-
новленным на наружный колпачок.

П. формулы: 4
Фиг.: 4

(11) 155 (13) W2
(51) Int. Cl.:  B65D 77/06 (2006.01)
                           B65D 5/00 (2006.01)
(21) u 2006 0005
(22) 2006.03.15
(71)(73) SC COMPANIA “GB & Co” S.R.L., MD
(72) EFCARPIDIS Anatoly, GR
(54) Ambalaj pentru îmbutelierea produselor

lichide
(57) Modelul de utilitate este destinat pentru

ambalarea produselor alimentare lichide şi
poate fi utilizat în industria alimentară.
Ambalajul pentru îmbutelierea produselor
lichide constă din trei vase (2) de masă
plastică cu gât (4) filetat, amplasate într-o cutie

de carton (1). Vasele (2) din masă plastică au
formă diferită de cea a cutiei de carton (1). În
partea de sus a cutiei de carton (1) sunt
executate trei orificii prin care trec gâturile (4)
vaselor (2) din masă plastică ce se astupă cu
căpăcele filetate (3). Pe unele părţi laterale ale
cutiei de carton (1) sunt executate linii perfo-
rate (5) pentru transportarea cutiei. Pe partea
de sus a cutiei de carton (1) este plasat un
mâner (6) confecţionat din masă plastică sau
din carton.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Package for liquid products bottling
(57) The utility model is meant for packaging of liq-

uid food products and may be used in the food
industry.
The package for liquid products bottling con-
sists of three plastic vessels (2) with threaded
neck (4), placed into a cardboard box (1). The
plastic vessels (2) have a form different from
the form of the cardboard box (1). In the upper
part of the cardboard box (1) there are made
three holes, through which pass the necks (4)
of the plastic vessels (2), which are shut down
with threaded covers (3). Onto some lateral
parts of the cardboard box (1) there are made
perforated lines (5) for box transportation. On
the upper part of the cardboard box (1) there is
placed a handle (6) made of plastic material
or cardboard.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Упаковка для розлива жидких продуктов
(57) Полезная модель предназначена для

упаковки жидких пищевых продуктов и
может быть использована в пищевой про-
мышленности.
Упаковка для розлива жидких продуктов
состоит из трех пластмассовых емкостей (2)
с горлышком  (4) с винтовой нарезкой,
расположенных в картонной коробке (1).
Пластмассовые ёмкости (2) имеют форму,
отличающуюся от формы картонной короб-
ки (1). В верхней части картонной коробки
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(1) выполнены три отверстия, через которые
проходят горлышки (4) пластмассовых
ёмкостей (2), которые закрываются крыш-
ками с винтовой нарезкой (3). На некоторых
боковых частях картонной коробки (1)
выполнены перфорированные линии (5)

для транспортировки коробки. На верхней
части картонной коробки (1) расположена
ручка (6), изготовленная из пластмассы, или
из картона.

П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate la 2007.02.28

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, codul tipului de document
conform normei ST.16  OMPI, indicii de clasificare conform CIB, numărul depozitului,

data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de înregistrare
a modelului de utilitate

Nr. 
crt. 

(11) Nr. 
certificat 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

1 146 I2 Int. Cl.: F02M 27/04 (2006.01) u 2005 0024 2005.10.10 10/2006 
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IV 
Mărci / Trademarks 

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI în 
modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din  

22 septembrie 1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996, nr. 1079-XIV din 
23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003,  
nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 224-XV din 01.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005. 

În conformitate cu această lege, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. 
Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii 
pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.  

Datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura naţională 
se publică în BOPI.   

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor 
şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică 
în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques 
internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul include atât datele bibliografice, cât 
şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/serviciilor şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil 
publicului. 

 

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of 
registration  with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and 

Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the laws       
No. 1009-XIII of October 22, 1996, No. 1079-XIV of June 23, 2000, No. 65-XV of April 12, 2001,          
No. 1446-XV of November 08, 2002, No. 240-XV of June 13, 2003, No. 469-XV of November 21, 2003, 
No. 224-XV of July 01, 2004 and No. 205-XVI of July  28, 2005. 

In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by the 
AGEPI. The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right of 
the owner in the trademark for goods and services entered on the certificate. 

The registration applications, the registered trademarks and trademarks renewal under the national 
procedure shall be published in BOPI. 

The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the 
International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in 
French and English in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International 
Marks”. The Official Bulletin includes both bibliographic data and mark reproductions as well as a list of 
products/services and is available for public in the AGEPI library. 

P 

T 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS 

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul depozitului   

  Number of the application 

(220)  Data depozitului  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul depozitului cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data depozitului cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

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

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului în proprietatea industrială       

  Name of the representative in industrial property 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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

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

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

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

 

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

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

Any person may oppose a registration of a trademark or an appellation of origin within the three 
months that follow the publication date of the notice concerning the application. 

 
 

Î 

I 
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(210) 015451 
(220) 2004.09.16 
(730) EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul; co-
mercializarea băuturilor şi a produselor ali-
mentare;  operaţii de export-import; servicii 
prestate  de magazine specializate. 

 
 
 
 
(210) 015685 
(220) 2004.11.05 
(730) DINA-COCIUG S.R.L., societate comercială, 

MD 
Bd. Dacia nr. 38, bloc 7, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor verbale "ФЕСТИВАЛЬ", "ГУРМА-
НОВ". 

(591) Culori revendicate: galben, violet, alb, albastru. 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
(531) CFE(5) 09.07.19; 28.05.00; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 016564 
(220) 2005.03.25 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

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

(540)  
 
 

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

neincluse în alte clase; 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - agenţii de import-export, operaţiuni comercia-

le, demonstrarea produselor, promovarea pro-
duselor (pentru terţi), publicitate; comerciali-
zarea produselor, gestionarea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016588 
(220) 2005.03.28 
(730) VICOL Dumitru, MD 

Bd. Decebal nr. 19, ap. 37, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; loţiuni pentru păr; pro-
duse pentru îngrijirea dinţilor; 

05   - alimente pentru sugari; plasturi, material 
pentru pansamente; materiale pentru plomba-
rea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

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

 
 
 
(210) 016660 
(220) 2005.04.06 
(730) GB & Co S.R.L., societate comercială, 

companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016796 
(220) 2005.04.27 
(730) INCOMLAC  S.A., MD 

Calea Ieşilor nr. 180, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 27.05.17. 
 
 

(210) 017332 
(220) 2005.07.04 
(730) Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuş-

chin product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, 
Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017333 
(220) 2005.07.04 
(730) Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuş-

chin product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, 
Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017339 
(220) 2005.07.04 
(730) Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuş-

chin product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, 
Belarus 

(540)  
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(511) NCL(8) 
29   - uleiuri şi grăsimi comestibile. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017342 
(220) 2005.07.04 
(730) Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuş-

chin product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, 
Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, albastru-

deschis. 
(511) NCL(8) 
29   - uleiuri şi grăsimi comestibile. 
(531) CFE(5) 06.07.08; 07.01.09; 26.11.12; 

27.05.11; 27.05.13; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 017422 
(220) 2005.07.18 
(730) Dionysos-Mereni S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, Merenii 
Noi, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; comercializarea 
produselor. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 017425 
(220) 2005.07.20 
(730) EVRIDICA-COM S.R.L., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 41, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor "V O D K A", "Fabricat în 
Moldova". 

(511) NCL(8) 
33   - votcă. 
(531) CFE(5) 02.07.19; 25.01.15. 
 
 
 
(210) 017583 
(220) 2005.08.08 
(730) TerA-Vin S.A., MD 

MD-6715, Iserlia, Basarabeasca, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 27.05.00; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017590 
(220) 2005.08.08 
(730) TerA-Vin S.A., MD 

MD-6715, Iserlia, Basarabeasca, Republica 
Moldova 

(540)  
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 

(210) 017591 
(220) 2005.08.08 
(730) TerA-Vin S.A., MD 

MD-6715, Iserlia, Basarabeasca, Republica 
Moldova 

(540)  

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017611 
(220) 2005.08.12 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu-deschis, roşu-

închis, galben-deschis, galben-închis, verde-des-
chis, verde-închis, albastru-deschis, albastru-în-
chis, trandafiriu-deschis, trandafiriu-închis, albas-
tru-verde-deschis, albastru-verde-închis. 

(511) NCL(8) 
34   - ţigări, tutun, produse din tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
(531) CFE(5) 26.04.09; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 017612 
(220) 2005.08.15 
(730) BUDÎGAI Iuri, MD 

Str. P. Zadnipru nr. 10, ap. 111, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare; 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 

proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
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şi servicii de cercetare; design-ul şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice. 

 
 
 
(210) 017633 
(220) 2005.08.17 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

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

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

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

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017644 
(220) 2005.08.18 
(730) AUTOTEXTAL S.R.L., MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1, MD-2042, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou, cu 
excepţia serviciilor de arendă a maşinilor şi 
echipamentului de birou şi serviciilor de 
consultanţă; 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de călătorii; 
40   - tratament de materiale; 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-

rară. 
 
 
 
(210) 017646 
(220) 2005.08.18 
(730) Victacon Plus S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 29, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
19   - materiale de construcţie nemetalice, cu ex-

cepţia materialelor de construcţie din cera-
mică şi porţelan, inclusiv a ţiglei din ceramică. 

 
 
 
(210) 017739 
(220) 2005.09.13 
(730) Banca de Economii S.A., MD 

Str. Columna nr. 115, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017755 
(220) 2005.09.14 
(730) XENON S.R.L., MD 

Str. Bucureşti nr. 36 A, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau verificarea  curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi reprodu-
cerea sunetelor sau imaginilor; suporturi mag-
netice de înregistrare, discuri acustice; distri-
buitoare automate şi mecanisme pentru apa-
ratele cu preplată; case înregistratoare, maşini 
de calculat, echipament pentru prelucrarea 
informaţiei şi calculatoare, extinctoare; 

11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-
re a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare. 

(531) CFE(5) 24.09.03; 24.09.09; 26.01.16. 
 
 
 
(210) 017800 
(220) 2005.09.21 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra formei 
ambalajului. 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
34   - ţigări, tutun; produse de  tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
(531) CFE(5) 19.03.03; 25.01.19. 
 
 
 
(210) 017865 
(220) 2005.10.05 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

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

(540)  
 
 

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

neincluse în alte clase, etichete; 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - gestionarea afacerilor comerciale; administra-

re comercială; lucrări de birou, servicii de 
lobbysm în scopuri comerciale. 

 
 
 
 
(210) 017873 
(220) 2005.10.10 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD 

Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse  igienice de uz medical; plasturi, 

material pentru pansamente; dezinfectante. 
 
 
 
(210) 017927 
(220) 2005.10.18 
(730) MARIBOR S.R.L., MD 

Str. Petru Rareş nr. 39, bloc 1, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - urechi de porcine; 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017928 
(220) 2005.10.18 
(730) MARIBOR S.R.L., MD 

Str. Petru Rareş nr. 39, bloc 1, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, cafeniu, bej-deschis, 

negru, alb, roz, portocaliu, galben, albastru, 
azuriu, verde, verde-închis, verde-deschis. 

(511) NCL(8) 
29   - urechi de porcine. 
(531) CFE(5) 01.03.06; 03.04.18; 03.04.25; 

06.19.11; 28.05.00; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 017970 
(220) 2005.10.31 
(730) GALUPA Dumitru, MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 123, ap. 9, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
11   - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a 

aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de venti-
laţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare; 

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

35   - lucrări de birou. 
 
 
 
(210) 017999 
(220) 2005.11.02 
(730) CREDOPAC S.R.L., MD 

Str. N. Titulescu nr. 12, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
06   - metale comune şi aliajele lor, cu excepţia 

pereţilor despărţitori pentru duşuri şi băi din 
metal uşor în combinaţie cu mase plastice; 
materiale de construcţie metalice; construcţii 
metalice transportabile; materiale metalice 
pentru căile ferate; cabluri şi sârme metalice 
neelectrice; lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice, seifuri; produse metalice care 
nu sunt incluse în alte clase; minereuri; 

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

20   - mobile, cu excepţia obiectelor de mobilier a ca-
merelor de baie, şi anume a dulapurilor de 
perete, mobilierului cu cuiere, mobilei de sepa-
rare, oglinzi, rame; produse (neincluse în alte 
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, am-
bră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tutu-
ror acestor materiale sau din materiale plastice; 

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

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.12; 26.05.01; 

26.05.13; 27.01.12. 
 
 
 
(210) 018047 
(220) 2005.11.09 
(730) MALICOV Andrei, MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 4a, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

39   - transport; organizare de călătorii; 
40   - tratament de materiale. 
 
 
 
(210) 018116 
(220) 2005.11.23 
(230) 2005.07.21, MD 
 (730) Sanin S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

israeliană, MD 
Str. Petru Rareş nr. 57, MD-2003, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

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

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semi-
finite; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare; tuburi flexibile nemetalice; 

(230) 2005.07.21, MD 
17   - peliculă în trei straturi; 
22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 

(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau a materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute. 

 
 
 
(210) 018130 
(220) 2005.12.02 
(730) JARDAN Vladimir, MD 

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

 
 
 
 
(210) 018140 
(220) 2005.11.30 
(730) PALPLAST S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 114, MD-4401, 
Călăraşi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben. 
(511) NCL(8) 
11   - aparate de gătit, de uscare, de distribuţie a 

apei şi instalaţii sanitare; 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice 
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare 
şi izolare; tuburi flexibile nemetalice; 

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

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de călătorii; 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 

proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi 
elaborarea hardware şi software de 
calculatoare;  servicii juridice. 

(531) CFE(5) 17.02.17; 26.01.03. 
 

(210) 018224 
(220) 2005.12.07 
(730) Aktiebolaget Electrolux, SE 

SE-105 45 Stockholm, Suedia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07   - maşini de spălat, centrifuge, uscător cu tam-

bur, uscătoare, calandre, maşini de călcat, 
mese-spotting, maşini pentru spălarea vese-
lei, mixere, combine de bucătărie, maşini de 
tăiat, râşniţe; 

11   - refrigeratoare, congelatoare, maşini de gătit, 
grătare, cuptoare, cuptoare cu microunde, 
aparate şi instalaţii pentru condiţionarea aeru-
lui, ventilatoare, purificatori de aer pentru bu-
cătărie, ochiuri de maşini de gătit, aparate 
pentru purificarea apei, ceainice electrice, fier-
bătoare electrice de apă, cafetiere electrice, 
purificatori de aer, umidificatori, toastere, apa-
rate electrice de făcut vafe, tejghele-frigider, 
camere pentru uscare. 

(531) CFE(5) 27.05.07. 
 
 
 
(210) 018276 
(220) 2005.12.19 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "Chişinău". 
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(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

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

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

33   - băuturi alcoolice; lichior, votcă, whisky, divin, 
vinuri spumante, vinuri de şampanie, vinuri 
seci, vinuri de desert; punciuri, băuturi slab 
alcoolizate; băuturi din amestec de votcă cu 
sucuri de fructe; băuturi din amestec de rom 
cu sucuri de fructe; băuturi din amestec de 
divin cu sucuri de fructe; băuturi din amestec 
de diferite băuturi alcoolice cu sucuri, siropuri 
şi mirodenii; băuturi tonice. 

(531) CFE(5) 24.09.08; 26.04.09; 26.04.18. 
 
 
 
(210) 018311 
(220) 2005.12.16 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(8) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
(531) CFE(5) 24.01.25; 25.01.19; 26.05.24. 
 
 
 
(210) 018357 
(220) 2005.12.29 
(730) Cons-Unic S.R.L., societate comercială, 

MD 
Bd. Dacia nr. 55, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor verbale, cu excepţia "LEADER". 
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb. 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 018490 
(220) 2006.01.04 
(730) Aktiebolaget Electrolux, SE 

SE-105 45 Stockholm, Suedia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07   - maşini de spălat, uscătoare asemeni centrifu-

gelor, uscător cu tambur, camere pentru us-
care incluse în clasa 07, calandre, maşini de 
călcat, mese-spotting, maşini pentru spălarea 
veselei, mixere, combine de bucătărie, maşini 
de tăiat, râşniţe; 

11   - refrigeratoare, congelatoare, maşini de gătit, 
grătare, cuptoare, cuptoare cu microunde, 
aparate şi instalaţii pentru condiţionarea aeru-
lui, ventilatoare, purificatori de aer pentru bu-
cătărie, ochiuri de maşini de gătit, aparate 
pentru purificarea apei, fierbătoare electrice 
de apă, cafetiere electrice, purificatori de aer, 
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umidificatori, toastere, aparate electrice de 
făcut vafe, tejghele-frigider, camere pentru 
uscare. 

(531) CFE(5) 27.05.07. 
 
 
 
(210) 018588 
(220) 2006.01.19 
(730) BURLACU Alexandru, MD 

Str. Barbu Lăutaru nr. 18, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "INFO". 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; material 
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi arti-
cole de birou; material de instruire sau învă-
ţământ; materiale plastice pentru ambalare; 
caractere tipografice; clişee; 

35   - publicitate, inclusiv prin intermediul revistelor, 
mini CD-urilor, site-urilor; gestionarea afaceri-
lor comerciale; administrare comercială; lu-
crări de birou. 

 
 
 
(210) 018590 
(220) 2006.01.24 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

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

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau verificarea curentului electric; aparate 

pentru înregistrarea, transmiterea şi reproduce-
rea sunetelor sau imaginilor; suporturi magne-
tice de înregistrare, discuri acustice; distribui-
toare automate şi mecanisme pentru aparatele 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, extinctoare; 

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

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; comer-
cializarea produselor; servicii prestate de maga-
zine; 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 
 
 
(210) 018606 
(220) 2006.01.20 
(730) GHERASIM Alexandru, MD 

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

(540)  
 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "PC TO phone". 
(591) Culori revendicate: albastru, alb, verde. 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

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

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de lobbysm în scopuri comerciale; 

38   - telecomunicaţii. 
(531) CFE(5) 15.07.07; 27.05.06; 27.05.13. 
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(210) 018625 
(220) 2006.01.26 
(730) Kraft Foods A/S, NO 

Johan Throne Holsts Plass 1, Post Office Box 
6774, Rodelokka, 0503 Oslo, Norvegia 

(540)  

 

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, alb, 
cafeniu-deschis. 

(511) NCL(8) 
29   - cipsuri de cartofi şi cipsuri de porumb. 
(531) CFE(5) 01.01.02; 25.01.06; 25.01.19. 
 
 
 
(210) 018639 
(220) 2006.01.28 
(730) LEAHU Alexei, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, bloc 2, 
ap. 30, MD-2075, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor "TRANS”, "TUR". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

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

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

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

(531) CFE(5) 01.01.09; 01.01.17; 01.05.02; 
01.05.06. 

 
 
 
(210) 018651 
(220) 2006.01.31 
(730) GORDINCOM S.R.L., MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 1, bloc 1, ap. 5,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor "Fitness", "D E S E R T". 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

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

(531) CFE(5) 26.11.25; 27.05.03; 27.05.13; 
27.05.24. 

 
 

(210) 018652 
(220) 2006.01.31 
(730) GORDINCOM S.R.L., MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 1, bloc 1, ap. 5,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 
elementelor "Fitness", "E X T R A". 

(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

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

(531) CFE(5) 26.11.25; 27.05.03; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 018653 
(220) 2006.01.31 
(730) GORDINCOM S.R.L., MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 1, bloc 1, ap. 5,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor "Fitness", "C O C K T A I L". 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

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

(531) CFE(5) 26.11.25; 27.05.03; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 018666 
(220) 2006.02.01 
(730) SUNSET S.R.L., MD 

Str. Belgrad nr. 19, bloc 1, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  

 
 
(511) NCL(8) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în alte 

clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, 
os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, 
sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor 
acestor materiale sau din materiale plastice; 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-
ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

35   - comercializarea produselor din clasele 20 şi 29. 
(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.13; 01.03.17. 
 
 
 
(210) 018667 
(220) 2006.01.31 
(730) MORARU Nicolae, MD 

Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 24, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

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

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 
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31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale, neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

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

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

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

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

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018698 
(220) 2006.02.10 
(730) Casa noastră Chişinău - CNC, asociaţie 

obştească, MD 
Str. Tighina nr. 35, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Chişinău". 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde. 
(511) NCL(8) 
42   - servicii juridice gratuite pentru toate catego-

riile sociale defavorizate, invalizi, pensionari; 
44   - îngrijiri igienice şi medicale de primă necesi-

tate pentru categoriile de populaţie sociale de-
favorizate (invalizi, pensionari), servicii inter-
mediare de angajare în câmpul muncii a per-
soanelor disponibilizate. 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.03.11; 26.03.23; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 018708 
(220) 2006.02.08 
(730) Imperial Vin S.A., MD 

MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
 
 
(210) 018709 
(220) 2006.02.08 
(730) Imperial Vin S.A., MD 

MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
 
 
(210) 018711 
(220) 2006.02.08 
(730) Imperial Vin S.A., MD 

MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 018712 
(220) 2006.02.08 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor "CONSTANT COLOR". 
(511) NCL(8) 
03   - cosmetice, inclusiv ruj, luciu pentru buze, cre-

ioane pentru conturarea buzelor. 
 
 
 
(210) 018719 
(220) 2006.02.24 
(730) LUCHIANOV Alexandru, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 44,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
 
 
 
(210) 018728 
(220) 2006.02.20 
(730) Octopus Plus S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

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

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 

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

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

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 

 
 
 
(210) 018731 
(220) 2006.02.22 
(730) CASA VINULUI S.R.L., MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii, cu excepţia produselor chimice 
destinate oenologiei; răşini artificiale în stare 
brută, materiale plastice în stare brută; îngră-
şăminte pentru sol; compoziţii extinctoare; 
preparate pentru călirea şi sudura metalelor; 
produse chimice destinate conservării alimen-
telor; 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; 
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33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 05.07.10; 26.01.06; 26.03.23; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 018739 
(220) 2006.02.15 
(730) ECOSANTEH S.R.L., MD 

Str. N. Zelinski nr. 12, ap. 40, MD-2015, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor "Radiatori", "2000". 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru-închis, 

galben, roşu, cafeniu, sur. 
(511) NCL(8) 
11   - aparate de încălzire; 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 26.01.05; 26.01.20; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 018768 
(220) 2006.02.15 
(310) 2005720478 
(320) 2005.08.16 
(330) RU 
(730) OOO Rustorgservice, RU 

ul. Perovskaya, d. 21, str. 1, 111141, Moskva, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(8) 
(320) 2005.08.16 
30   - cafea, băuturi de cafea, băuturi de cafea şi 

lapte. 
(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 018778 
(220) 2006.02.16 
(730) RINER-COM S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 55, ap. 32, MD-3102, 
Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou şi toate 
celelalte servicii incluse în clasa 35, inclusiv 
comercializarea produselor; servicii prestate de 
centre comerciale; servicii prestate de chioşcuri, 
de pavilioane; servicii prestate de magazine; 
servicii prestate de magazine de firmă; agenţi de 
import-export; agenţi de informaţie comercială; 
arenda spaţiilor pentru amplasarea publicităţii; 
expertiză de afaceri; demonstrarea produselor, 
inclusiv prin reţelele de calculatoare; sondaje de 
opinie; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri oferită prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet; informaţie statis-
tică; investigaţii de afaceri; cercetări de marke-
ting; cercetări de marketing oferite prin reţelele 
de calculatoare, inclusiv prin Internet; consultaţii 
în domeniul organizării şi administrării întreprin-
derii comerciale; consultaţii profesionale în do-
meniul afacerilor; înnoirea materialelor publici-
tare; organizarea expoziţiilor comerciale sau pu-
blicitare; organizarea iarmaroacelor comerciale 
sau publicitare; decorarea vitrinelor; vânzări la 
licitaţie; vânzări la licitaţie prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet; promovarea vân-
zărilor pentru terţi; publicarea textelor publicitare; 
publicitate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; 
distribuirea materialelor publicitare; publicitate 
interactivă în reţelele de calculatoare; publicitate 
prin corespondenţă; publicitate televizată; colec-
tarea diverselor produse pentru terţi şi amplasa-
rea produselor pentru facilitarea examinării şi 
procurării lor de către consumatori; serviciile mo-
delelor în scopuri publicitare şi de promovare a 
vânzărilor; servicii de aprovizionare pentru terţi. 
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(210) 018782 
(220) 2006.02.17 
(730) CPT Holdings, Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
10202 W. Washington Blvd., Culver City, 
California 90232, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - înregistrări video şi audio ale programelor de 

divertisment pe discuri, pelicule şi alte supor-
turi de înregistrare incluse în clasa 09; 

41   - divertisment, inclusiv emisiuni de divertisment 
televizate şi seriale televizate. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018789 
(220) 2006.02.20 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, US 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - îmbrăcăminte protectoare; 
22   - fibre textile, inclusiv fibre pentru scopuri in-

dustriale; 
23   - fire toarse şi fire; 
24   - ţesături şi articole textile; 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018792 
(220) 2006.02.22 
(730) GB & Co S.R.L., societate comercială, 

companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018796 
(220) 2006.02.20 
(730) RATEFORT S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 139, of. 205, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

38   - telecomunicaţii. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018798 
(220) 2006.02.21 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(8) 
03   - creme şi loţiuni pentru reducerea celulitei, cre-

me şi loţiuni pentru reducerea venelor stelate, 
creme şi loţiuni pentru slăbire, creme şi loţiuni 
pentru reducerea creşterii nedorite a părului. 

 
 
 
(210) 018800 
(220) 2006.02.21 
(730) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., HU 

30-38 Kereszturi ut, Budapest, H-1106, 
Ungaria 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018801 
(220) 2006.02.21 
(730) EGIS GYOGYSZERGYAR RT., HU 

30-38 Kereszturi ut, Budapest, H-1106, 
Ungaria 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018802 
(220) 2006.02.21 
(730) CASTROL LIMITED, GB 

Wakefield House, Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 

 
(511) NCL(8) 

 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; uleiuri 

şi grăsimi lubrifiante; combustibili (inclusiv 
benzine pentru motoare); substanţe nechi-
mice folosite ca aditivi pentru combustibili, 
lubrifianţi, uleiuri şi grăsimi; produse pentru 
absorbţia, umezirea şi compactarea pulbe-
rilor; substanţe pentru iluminat. 

 
 
 
(210) 018804 
(220) 2006.02.21 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "AUTOMAT". 
(591) Culori revendicate: verde, alb, albastru-închis, 

albastru-deschis, verde-deschis, verde-închis, 
roşu. 

(511) NCL(8) 
03   - detergenţi, preparate pentru albit şi alte sub-

stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri. 

(531) CFE(5) 01.11.12; 01.13.05; 01.13.10; 
17.02.02; 26.01.06; 27.01.08; 27.05.02. 

 
 
 
(210) 018811 
(220) 2006.02.23 
(730) ISIDA S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, 

MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 97, bloc 1, of. 1, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "TRAVEL", "AGENCY". 
(591) Culori revendicate: galben, verde, negru, bordo. 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de călătorii. 
(531) CFE(5) 02.01.22; 02.03.22; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 018812 
(220) 2006.02.23 
(730) CPT Holdings, Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
10202 W. Washington Blvd., Culver City, 
California 90232, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 

reproducerea sunetelor sau imaginilor; înre-
gistrări audio şi video pe discuri, pelicule şi 
alte suporturi de înregistrare incluse în clasa 
09; casete cu jocuri video; aparate pentru di-
vertisment destinate folosirii cu televizoare; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparatele cu preplată; 

41   - divertisment, inclusiv emisiuni de divertisment 
televizate şi seriale televizate. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 018813 
(220) 2006.02.23 
(730) CPT Holdings, Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
10202 W. Washington Blvd., Culver City, 
California 90232, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 

reproducerea sunetelor sau imaginilor;  
înregistrări audio şi video pe discuri, pelicule 
şi alte suporturi de înregistrare incluse în 
clasa 09; casete cu jocuri video; aparate 
pentru divertisment destinate folosirii cu 
televizoare; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparatele cu preplată; 

41   - divertisment, inclusiv emisiuni de divertisment 
televizate şi seriale televizate. 

 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018814 
(220) 2006.02.23 
(730) TriStar Television, Inc., corporaţie din 

statul Delaware, US 
10202 West Washington Blvd., Culver City, 
California 90232, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 

reproducerea sunetelor sau imaginilor; înre-
gistrări audio şi video pe discuri, pelicule şi 
alte suporturi de înregistrare incluse în clasa 
09; casete cu jocuri video; aparate pentru 
divertisment destinate folosirii cu televizoare; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparatele cu preplată; 

41   - divertisment, inclusiv emisiuni de divertisment 
televizate şi seriale televizate. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 018816 
(220) 2006.02.23 
(730) CONCASOR S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); instrumente, altele 
decât cele acţionate manual, pentru agricul-
tură; 

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

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

(531) CFE(5) 15.01.01; 26.13.25. 
 
 
 
(210) 018817 
(220) 2006.02.23 
(730) FEDULA Iuri, MD 

Str.  Doina şi Ion Aldea-Teodorovici  nr.  19,  
ap. 47, MD-2051, Chişinău, Republica 
Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

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

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

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semi-
finite; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare; tuburi flexibile nemetalice; 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor incluse în clasele 
01, 16, 17. 

(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.15; 26.01.01; 
26.01.05; 26.01.14. 
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(210) 018818 
(220) 2006.02.23 
(730) FEDULA Iuri, MD 

Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici  nr. 19,  
ap. 47, MD-2051, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

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

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor incluse în clasele 
16, 19, 21. 

(531) CFE(5) 26.04.09. 
 
 
 

(210) 018822 
(220) 2006.02.23 
(730) PRESCURA Igor, MD 

Str. Miron Costin nr. 19, bloc 6, ap. 48,  
MD 2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "PLUS". 
(591) Culori revendicate: albastru, galben, alb, negru. 
(511) NCL(8) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
(531) CFE(5) 26.04.18; 26.11.07; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 018823 
(220) 2006.02.23 
(730) VERDELIT S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Schinoasa nr. 66, MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
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(210) 018824 
(220) 2006.02.23 
(730) VERDELIT S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Schinoasa nr. 66, MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 
 
 
(210) 018825 
(220) 2006.02.23 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
03   - detergenţi, preparate pentru albit şi alte sub-

stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri. 

 
 
 
(210) 018827 
(220) 2006.02.24 
(730) Dim Vicom S.R.L., MD 

Str. Dîmbului nr. 3, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor "MOLD", "COMPUTERS". 

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, alb. 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 
suporturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi meca-
nisme pentru aparatele cu preplată; case în-
registratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

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

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 
27.05.02; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 018828 
(220) 2006.03.07 
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.17. 
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(210) 018829 
(220) 2006.03.07 
(730) ELECTRODESIGN S.R.L., MD 

Str. Cetatea Albă nr. 43, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 
 
 
(210) 018830 
(220) 2006.03.07 
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica 
Moldova 

(540)  

 

(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
 
 
(210) 018833 
(220) 2006.03.06 
(730) Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, MD 

Str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  

 
 

(511) NCL(8) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 

proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabo-
rarea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice. 

(531) CFE(5) 15.09.18; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 018834 
(220) 2006.02.21 
(730) LUXAMEL SERVICE S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Alecu Russo nr.  8, bloc 1, ap. (of.) 1, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

perit capul; 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-

rară; 
45   - servicii personale şi sociale  pentru satisface-

rea necesităţilor persoanelor fizice, executate 
de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor. 

 
 
 
(210) 018838 
(220) 2006.02.27 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

perit capul; 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 
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(210) 018840 
(220) 2006.02.27 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

perit capul; 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 
 
 
(210) 018850 
(220) 2006.02.27 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); mate-
riale plastice pentru ambalare (neincluse în 
alte clase); caractere tipografice; clişee; 

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

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

40   - tratament de materiale; 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-

porară; 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 

igienice şi de frumuseţe pentru oameni     

sau animale; servicii agricole, horticole şi 
forestiere. 

 
 
 
(210) 018851 
(220) 2006.02.27 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

perit capul. 
 
 
 
(210) 018852 
(220) 2006.02.27 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

acoperit capul. 
 
 
 
(210) 018856 
(220) 2006.02.27 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

acoperit capul. 
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(210) 018859 
(220) 2006.02.27 
(730) INTELGRUP-COM S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 32, ap. 8A, MD-3100, 
Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018862 
(220) 2006.02.27 
(730) Wyeth, US 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - preparate farmaceutice, şi anume vaccinuri 

umane. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018865 
(220) 2006.03.06 
(730) LEADUHIN Oleg, MD 

Bd. Dacia nr. 33, ap. 93, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(210) 018866 
(220) 2006.03.02 
(730) ECOPRIM-PRO S.R.L., MD 

Str. Academiei nr. 17, ap. 15, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 
 
 
(210) 018868 
(220) 2006.03.02 
(730) VALTER-GRUP S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, galben. 
(511) NCL(8) 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-

porară. 
(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.09; 26.01.13; 

29.01.12. 
 
 
 
(210) 018869 
(220) 2006.03.03 
(730) ELIRI S.A., institut de cercetări ştiinţifice, 

MD 
Str. Miron Costin nr. 5, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor verbale, cu excepţia  "ELIRI". 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
comutarea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau verificarea curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi reprodu-
cerea sunetelor sau imaginilor; suporturi mag-
netice de înregistrare, discuri acustice; distri-
buitoare automate şi mecanisme pentru apa-
ratele cu preplată; case înregistratoare, maşini 
de calculat, echipament pentru prelucrarea 
informaţiei şi calculatoare, extinctoare; 

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

(531) CFE(5) 27.05.12; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 018870 
(220) 2006.03.01 
(730) LUMEA ELECTRONICII S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 91, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

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

 
 
 
(210) 018871 
(220) 2006.03.01 
(730) LUMEA ELECTRONICII S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 91, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice, cu excepţia termometrelor şi termo-
statelor; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 
suporturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate mecanisme 
pentru aparatele cu preplată; case înregistra-
toare, maşini de calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei şi calculatoare, cu 
excepţia programelor de calculator destinate 
evaluării resurselor umane, serviciilor de 
consiliere, de dezvoltare, de gestiune, de eva-
luare a performanţelor şi expertizelor de efici-
enţă, inclusiv angajarea, orientarea profesio-
nală, evaluarea personalităţii, a aptitudinilor şi 
temperamentului, reorientarea profesională, 
evaluarea psihologică, selectarea; programe-
lor de calculator destinate serviciilor de admi-
nistrare şi gestionare a personalului; serviciilor 
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de educare şi instruire destinate organizării şi 
dirijării seminarelor, reuniunilor şi conferinţelor, 
toate raportându-se la obiectivele de amelio-
rare a performanţelor şi eficacităţii personalului 
în activitatea de serviciu; extinctoare. 

 
 
 
(210) 018873 
(220) 2006.03.01 
(730) CARANICOLOVA Xenia, MD 

Str. G. Bănulescu-Bodoni nr. 57, ap. 34,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de călătorii; 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-

porară. 
 
 
 
(210) 018877 
(220) 2006.03.01 
(730) CATERPILLAR INC., US 

100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, galben, roşu. 
(511) NCL(8) 
07   - maşini  şi  maşini-unelte;  motoare (cu  excep-

ţia  motoarelor pentru vehicule terestre); cup-
laje şi organe de transmisie (cu excepţia celor 

pentru vehicule  terestre);   instrumente 
agricole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare şi alte produse incluse în această 
clasă, inclusiv maşini şi dispozitive pentru 
lucrări terasiere, condiţionarea solului şi 
prelucrarea materialelor, inclusiv dispozitive 
de încărcat cu cupă întoarsă, dispozitive de 
încărcat cu descărcare prin spate, încărcă-
toare  multifuncţionale,  dispozitive  integrate 
de  prindere a instrumentelor, încărcătoare pe 
roţi, excavatoare pe şenile, excavatoare pe 
roţi, excavatoare directe cu o lingură, mani-
pulatoare reglabile, manipulatoare  pe şenile, 
manipulatoare pe roţi, tractoare pe şenile, ma-
şini pentru  aşezarea conductelor, încărcătoa-
re pe şenile, tractoare-compactoare pentru 
deşeuri, compactoare de sol, cilindri rutieri 
compresori, buldozere pe roţi, autogredere, 
tractoare industriale, screpere cu tractoare pe 
roţi, maşini forestiere, tractoare (forestiere) de 
corhănit pe şenile, tractoare (forestiere) de 
corhănit pe roţi, maşini de doborât şi stivuit 
lemnul pe şenile, maşini de doborât şi stivuit 
lemnul pe roţi, tractoare cu descărcare auto-
mată de corhănit în stare complet cufundată, 
maşini de recoltat pe şenile, încărcătoare cu 
braţe schimbătoare, compactoare de sol cu 
vibraţie, compactoare de sol, cilindri de asfalt 
cu vibraţie, cilindri cu roţi cu anvelope, gudro-
natoare, turnătoare de  beton asfaltic pe şe-
nile, egalizatoare, maşini de nivelat terenul la 
rece, maşini de recondiţionare a drumurilor,  
elevatoare cu valţuri, stabilizatoare de teren, 
încărcătoare pentru exploatări miniere subte-
rane, colectoare-încărcătoare de deşeuri şi 
piese de construcţie, de reparaţie şi de rezer-
vă pentru toate produsele menţionate şi piese 
de  construcţie, de reparaţie şi de rezervă 
pentru motoarele produselor menţionate; 
unelte de săpat; generatoare electrice, indus-
triale, cu motor diesel, de benzină şi de gaz şi 
grupuri electrogene (staţii  generatoare) şi 
piese de construcţie, de reparaţie şi de re-
zervă pentru toate produsele menţionate; filtre 
de ulei, de combustibil şi de aer pentru mo-
toare şi maşini; 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă şi navală şi alte produse incluse în această 
clasă, inclusiv maşini pentru lucrări terasiere, 
condiţionarea solului şi prelucrarea materiale-
lor, inclusiv autocamioane cu îmbinări articu-
late, autocamioane de tot-teren (de câmp), 
autocamioane pentru exploatări miniere sub-
terane, tractoare de tot-teren (de câmp); 
cărucioare stivuitoare cu motoare de ardere 
internă; cărucioare stivuitoare cu motoare 
electrice; dispozitive electrice de transportare 
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a încărcăturilor, dispozitive manuale pentru 
transportarea încărcăturilor; locomotive; trac-
toare agricole; combine; vindrovere (seceră-
toare-pologitoare); colectoare-prese şi maşini 
de ambalat în saci; secerătoare şi climatizoa-
re cu discuri; secerătoare în formă de seceră 
şi climatizoare; acumulatoare de baloturi şi 
piese de construcţie, de reparaţie şi de re-
zervă pentru toate produsele menţionate şi 
piese de construcţie, de reparaţie şi de rezer-
vă pentru motoarele vehiculelor menţionate; 
transmisii pentru vehiculele terestre şi piese 
de construcţie, de reparaţie şi de rezervă 
pentru toate produsele menţionate. 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.04.11; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 018878 
(220) 2006.03.01 
(730) CATERPILLAR INC., US 

100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, galben, roşu. 
(511) NCL(8) 
07   - maşini  şi  maşini-unelte;  motoare (cu  excep-

ţia motoarelor pentru vehicule terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule  terestre);   instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare şi alte produse incluse în această 
clasă, inclusiv maşini şi dispozitive pentru 
lucrări terasiere, condiţionarea solului şi pre-
lucrarea materialelor, inclusiv dispozitive de 
încărcat cu cupă întoarsă, dispozitive de 
încărcat cu descărcare prin spate, încărcă-
toare  multifuncţionale,  dispozitive  integrate 
de  prindere a instrumentelor, încărcătoare pe 
roţi, excavatoare pe şenile, excavatoare pe 

roţi, excavatoare directe cu o lingură, manipu-
latoare  reglabile, manipulatoare  pe şenile, 
manipulatoare pe roţi, tractoare pe şenile, 
maşini pentru  aşezarea conductelor,   încăr-
cătoare   pe   şenile,   tractoare-compactoare   
pentru deşeuri, compactoare de sol, cilindri 
rutieri compresori, buldozere pe roţi, autogre-
dere, tractoare industriale, screpere cu trac-
toare pe roţi, maşini forestiere, tractoare (fo-
restiere) de corhănit pe şenile, tractoare (fo-
restiere) de corhănit pe roţi, maşini de doborât 
şi stivuit lemnul pe şenile, maşini de doborât 
şi stivuit lemnul pe roţi, tractoare cu des-
cărcare automată de corhănit în stare complet 
cufundată, maşini de recoltat pe şenile, încăr-
cătoare cu braţe schimbătoare, compactoare 
de sol cu vibraţie, compactoare de sol, cilindri 
de asfalt cu vibraţie, cilindri cu roţi cu 
anvelope, gudronatoare, turnătoare de beton 
asfaltic pe şenile, egalizatoare, maşini de ni-
velat terenul la rece, maşini de recondiţionare 
a drumurilor,  elevatoare cu valţuri, stabiliza-
toare de teren, încărcătoare pentru exploatări 
miniere subterane, colectoare-încărcătoare de 
deşeuri şi piese de construcţie, de reparaţie şi 
de rezervă pentru toate produsele menţionate 
şi piese de construcţie, de reparaţie şi de 
rezervă pentru motoarele produselor menţio-
nate; unelte de săpat; generatoare electrice, 
industriale, cu motor diesel, de benzină şi de 
gaz şi grupuri electrogene (staţii  generatoare) 
şi piese de construcţie, de reparaţie şi de 
rezervă pentru toate produsele menţionate; 
filtre de ulei, de combustibil şi de aer pentru 
motoare şi maşini; 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă şi navală şi alte produse incluse în această 
clasă, inclusiv maşini pentru lucrări terasiere, 
condiţionarea solului şi prelucrarea materia-
lelor, inclusiv autocamioane cu îmbinări arti-
culate, autocamioane de tot-teren (de câmp), 
autocamioane pentru exploatări miniere sub-
terane, tractoare de tot-teren (de câmp); 
cărucioare stivuitoare cu motoare de ardere 
internă; cărucioare stivuitoare cu motoare 
electrice; dispozitive electrice de transportare 
a încărcăturilor, dispozitive manuale pentru 
transportarea încărcăturilor; locomotive; trac-
toare agricole; combine; vindrovere (seceră-
toare-pologitoare); colectoare-prese şi maşini 
de ambalat în saci; secerătoare cu discuri şi 
climatizoare; secerătoare în formă de seceră 
şi climatizoare; acumulatoare de baloturi şi 
piese de construcţie, de reparaţie şi de 
rezervă pentru toate produsele menţionate şi 
piese de construcţie, de reparaţie şi de re-
zervă pentru motoarele vehiculelor menţio-
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nate; transmisii pentru vehiculele terestre şi 
piese de construcţie, de reparaţie şi de 
rezervă pentru toate produsele menţionate. 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.04.11; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 018879 
(220) 2006.03.01 
(730) CATERPILLAR INC., US 

100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); instrumente agrico-
le, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare şi alte produse incluse în această cla-
să, inclusiv maşini şi dispozitive pentru lucrări 
terasiere, condiţionarea solului şi prelucrarea 
materialelor, inclusiv dispozitive de încărcat 
cu cupă întoarsă, dispozitive integrate de prin-
dere a instrumentelor, excavatoare pe şenile, 
excavatoare pe roţi, excavatoare directe cu o 
lingură, manipulatoare reglabile, manipulatoa-
re pe şenile, manipulatoare pe roţi, maşini 
forestiere, tractoare (forestiere) de corhănit pe 
şenile, tractoare (forestiere) de corhănit pe 
roţi, maşini de doborât şi stivuit lemnul pe 
şenile, maşini de doborât şi stivuit lemnul pe 
roţi, tractoare cu descărcare automată de cor-
hănit în stare complet cufundată, maşini de 
recoltat pe şenile, încărcătoare cu braţ schim-
bător, încărcătoare pentru exploatări miniere 
subterane, dispozitive pentru utilizare cu toate 
maşinile şi maşinile-unelte menţionate, inclu-
siv excavatoare de încărcat cu cupă întoarsă 
şi braţe pentru deplasarea materialelor. 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.05.10; 29.01.14. 
 
 
 

(210) 018880 
(220) 2006.03.01 
(730) CATERPILLAR INC., US 

100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); instrumente agrico-
le, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare şi alte produse incluse în această 
clasă, inclusiv motoare navale, motoare in-
dustriale, motoare diesel, motoare cu benzină 
(cu ardere internă), motoare cu gaz, motoare 
pentru generatoare electrice, industriale, 
diesel, de benzină şi de gaz şi pentru grupuri 
electrogene (staţii generatoare) şi piese de 
construcţie, de reparaţie şi de rezervă pentru 
toate produsele menţionate; 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 
aeriană şi navală şi alte produse incluse în 
această clasă, inclusiv motoare pentru 
vehicule, inclusiv pentru autocamioane cu 
îmbinări articulate, autocamioane de tot-teren 
(de câmp), autocamioane pentru exploatări 
miniere subterane, tractoare de tot-teren (de 
câmp), locomotive, tractoare agricole, com-
bine, încărcătoare cu braţ şi piese de con-
strucţie, de reparaţie şi de rezervă pentru 
toate produsele menţionate. 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.04.11; 26.11.08; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 018881 
(220) 2006.03.01 
(730) CATERPILLAR INC., US 

100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

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

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); instrumente agrico-
le, altele decât cele acţionate manual; incuba-
toare şi alte produse incluse în această clasă,  
inclusiv motoare navale, motoare industriale, 
motoare diesel, motoare cu benzină (cu ar-
dere internă), motoare cu gaz, motoare pentru 
generatoare electrice, industriale, diesel, de 
benzină şi de gaz şi pentru grupuri electro-
gene (staţii generatoare) şi piese de construc-
ţie, de reparaţie şi de rezervă pentru toate 
produsele menţionate; 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă şi navală şi alte produse incluse în această 
clasă, inclusiv motoare pentru vehicule, inclu-
siv pentru autocamioane cu îmbinări articu-
late, autocamioane de tot-teren (de câmp), 
autocamioane pentru exploatări miniere sub-
terane, tractoare de tot-teren (de câmp), loco-
motive, tractoare agricole, combine, încăr-
cătoare cu braţ şi  piese de construcţie, de 
reparaţie şi de rezervă pentru toate produsele 
menţionate. 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.04.11; 26.11.08; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 018882 
(220) 2006.03.01 
(730) CATERPILLAR INC., US 

100 N.E. Adams Street PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, galben, roşu. 
(511) NCL(8) 
07   - maşini, maşini-unelte şi instrumente; motoare 

(cu excepţia motoarelor pentru vehicule te-
restre);  cuplaje şi organe de transmisie (cu 
excepţia celor pentru vehicule terestre); in-
strumente agricole,  altele decât cele acţio-
nate manual; incubatoare şi alte produse in-
cluse în această clasă, inclusiv dispozitive ce 
includ maşini pentru tăierea stratului de asfalt, 
burghie, sfredele,  excavatoare cu cupă în-
toarsă, cuţite (piese pentru maşini), dispozi-
tive pentru acţiuni asupra blocurilor (preluc-
rarea, deplasarea), perii hidraulice, pistoane, 
maşini de nivelat terenul la rece, cilindri, com-
pactoare, compactoare cu vibraţie, ambreiaje, 
concasoare,  cuţite, emondoare (foarfece de 
cioturi), prinzătoare bifurcate, prinzătoare 
bifurcate pentru suporturile de fund (pentru 
transportarea încărcăturilor), graifere (încăr-
cătoare cu gheare), ciocane, buncăre, an-
sambluri de ridicare, cârlige de ridicare,  bra-
ţe, multiprocesoare,  pluguri,  pulverizatoare, 
dispozitive de blocare a pulverizatorului, 
greble, maşini de defrişat, ferăstraie, scarifica-
toare, cultivatoare-scarificatoare; cupe (cău-
şe), bene, foarfece, pluguri de zăpadă, maşini 
pentru mărunţirea buturugilor, dispozitive de 
fixare pentru bene, instrumente de prelucrare 
a solului (freze), excavatoare pentru săpat 
şanţuri, excavatoare pentru săpat tranşee; 
grinzi pentru construcţii de fuzelaj, toate 
produsele menţionate pentru utilizare cu ma-
şinile şi dispozitivele pentru lucrări terasiere, 
condiţionarea solului şi prelucrarea materia-
lelor. 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.04.11; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 018883 
(220) 2006.03.01 
(730) CATERPILLAR INC., US 

100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 

 

 
(591) Culori revendicate: negru, alb, galben, roşu. 
(511) NCL(8) 
07   - maşini, maşini-unelte şi instrumente; motoare 

(cu excepţia motoarelor pentru vehicule teres-
tre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excep-
ţia celor pentru vehicule terestre); instrumente 
agricole,  altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare şi alte produse incluse în această 
clasă, inclusiv dispozitive ce includ maşini pen-
tru tăierea stratului de asfalt, burghie, sfredele,  
excavatoare cu cupă întoarsă, cuţite (piese 
pentru maşini), dispozitive pentru acţiuni asup-
ra blocurilor (prelucrarea, deplasarea), perii hi-
draulice, pistoane, maşini de nivelat terenul la 
rece, cilindri, compactoare, compactoare cu vi-
braţie, ambreiaje, concasoare, cuţite, emon-
doare (foarfece de cioturi), prinzătoare bifur-
cate, prinzătoare bifurcate pentru suporturile de 
fund (pentru transportarea încărcăturilor), 
graifere (încărcătoare cu gheare), ciocane, 
buncăre, ansambluri de ridicare, cârlige de ridi-
care, braţe, multiprocesoare, pluguri, pulveriza-
toare, dispozitive de blocare a pulverizatorului, 
greble, maşini de defrişat, ferăstraie, scarifica-
toare, cultivatoare-scarificatoare; cupe (căuşe), 
bene, foarfece, pluguri de zăpadă, maşini 
pentru mărunţirea buturugilor, dispozitive de 
fixare pentru bene, instrumente de prelucrare a 
solului (freze), excavatoare pentru săpat şan-
ţuri, excavatoare pentru săpat tranşee; grinde 
pentru construcţii de fuzelaj, toate produsele 
menţionate pentru utilizare cu maşinile şi 
dispozitivele pentru lucrări terasiere, condiţio-
narea solului şi prelucrarea materialelor. 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.04.11; 29.01.14. 
 
 
 

(210) 018900 
(220) 2006.03.06 
(730) Ramada International, Inc., US 

1 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054, Statele 
Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
43   - servicii hoteliere. 
 
 
 
(210) 018901 
(220) 2006.03.06 
(730) Ramada International, Inc., US 

1 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054, Statele 
Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
43   - servicii hoteliere. 
 
 
 
(210) 018903 
(220) 2006.03.07 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(591) Culori revendicate: verde, galben. 
(511) NCL(8) 
03   - detergenţi, preparate pentru albit şi alte sub-

stanţe pentru spălat; preparate pentru cură-
ţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri. 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.11.08; 29.01.02; 
29.01.03. 

 
 
 
(210) 018904 
(220) 2006.03.07 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, alb, albastru-închis, 

albastru-deschis, verde-deschis, verde-închis, 
roşu, galben. 

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

substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 
săpunuri. 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 01.11.08; 
01.13.05; 01.13.10; 26.01.06; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 018905 
(220) 2006.02.23 
(730) NIAGARA CLUB S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Ghidighici nr. 5, MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(540)  
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "C L U B". 
(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastru-

închis, alb, negru. 
(511) NCL(8) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

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

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

(531) CFE(5) 06.03.13; 27.05.01; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 018908 
(220) 2006.02.17 
(730) SOFTWIN S.R.L., societate comercială, RO 

Str.  Măguricea nr.  20, bl.  7P,  sc. 1,  et. 2,  
ap. 7,  014234,  Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde. 
(511) NCL(8) 
09   - programe pentru calculatoare; software edu-

caţionale; materiale didactice în format elec-
tronic; aplicaţii de gestiune a procesului de 
învăţământ; sistem integral pentru învăţă-
mânt; platformă software dedicată învăţă-
mântului la distanţă; sisteme software pentru 
instruire; 

42   - furnizare de servicii software on-line de 
conversie a documentelor digitale în formate 
inteligente. 

(531) CFE(5) 20.05.11; 26.04.06; 26.04.09; 
29.01.03. 
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(210) 018911 
(220) 2006.03.09 
(730) BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
(210) 018912 
(220) 2006.03.09 
(730) BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
(210) 018913 
(220) 2006.03.09 
(730) BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
(210) 018915 
(220) 2006.03.09 
(730) BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

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

 
 
 
(210) 018916 
(220) 2006.03.09 
(730) BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
(210) 018918 
(220) 2006.03.09 
(730) BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 
 
 
(210) 018919 
(220) 2006.03.09 
(730) BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
(210) 018920 
(220) 2006.03.16 
(730) INLAC S.A., MD 

Str. Chişinăului nr. 45, MD-4626, Cupcini, 
Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

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

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

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

(531) CFE(5) 05.05.21; 26.01.15; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 018929 
(220) 2006.03.23 
(730) O DUZINĂ DE SCAUNE S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 82, bloc 4, ap. 43,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 
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18   - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste 
materiale neincluse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare şi bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

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

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

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-

porară. 
(531) CFE(5) 12.01.09; 27.05.21; 27.07.01; 

28.05.00. 
 
 
 
(210) 018933 
(220) 2006.03.09 
(730) DANDAR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Băcioii Noi nr. 14, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

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

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

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

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

(531) CFE(5) 06.07.08; 06.19.15. 
 

(210) 018934 
(220) 2006.03.01 
(730) VICAM S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Str. Bucureşti nr. 67, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
 
 
(210) 018943 
(220) 2006.03.23 
(730) SAF. F. & Co S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 7, bloc. 2, ap. 36,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

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

neincluse în alte clase; produse de 
imprimerie; articole de legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; material pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
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(cu excepţia mobilierului); material de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalare (neincluse 
în alte clase); caractere tipografice; clişee; 

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

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

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

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

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de călătorii; 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-

porară. 
(531) CFE(5) 27.05.04; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 018976 
(220) 2006.03.22 
(730) SPORT-LINE S.R.L., MD 

Str. Teilor nr. 6, ap. 70, MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
28   - articole de sport neincluse în alte clase. 
 
 
 
(210) 018977 
(220) 2006.03.10 
(730) Debut-Sor S.R.L., MD 

Str. Cosăuţi nr. 6, MD-3001, Soroca, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes-
tibile. 

 
 
 
(210) 019048 
(220) 2006.03.23 
(730) Aktiebolaget Electrolux, SE 

SE-105 45 Stockholm, Suedia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07   - maşini pentru spălarea veselei şi piese pentru 

maşini pentru spălarea veselei, şi anume 
coşuri; maşini de spălat, uscătoare asemeni 
centrifugelor, camere pentru uscare, calandre, 
maşini de călcat,  mixere, combine de bucă-
tărie, maşini de tăiat, râşniţe; piese şi acce-
sorii pentru toate produsele sus-menţionate; 

11   - refrigeratoare, congelatoare, maşini de gătit, 
grătare, cuptoare, cuptoare cu microunde, 
aparate şi instalaţii pentru condiţionarea 
aerului, ventilatoare, purificatori de aer pentru 
bucătărie, ochiuri de maşini de gătit, aparate 
pentru purificarea apei, fierbătoare electrice 
de apă, cafetiere electrice,  purificatori de aer, 
umidificatori, toastere, aparate electrice de 
făcut vafe, camere pentru uscare, uscătoare 
electrice de rufe; piese şi accesorii pentru 
toate produsele sus-menţionate. 

 
 
 
(210) 019056 
(220) 2006.03.27 
(730) Aktiebolaget Electrolux, SE 

SE-105 45 Stockholm, Suedia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07   - maşini pentru spălarea veselei şi piese pentru 

maşini pentru spălarea veselei, şi anume 
coşuri; maşini de spălat, uscătoare asemeni 
centrifugelor, camere pentru uscare, calandre, 
maşini de călcat,  mixere, combine de bucătă-
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rie, maşini de tăiat, râşniţe; piese şi accesorii 
pentru toate produsele sus-menţionate; 

11   - refrigeratoare, congelatoare, maşini de gătit, 
grătare, cuptoare, cuptoare cu microunde, 
aparate şi instalaţii pentru condiţionarea 
aerului, ventilatoare, purificatori de aer pentru 
bucătărie, ochiuri de maşini de gătit, aparate 
pentru purificarea apei, fierbătoare electrice 
de apă, cafetiere electrice,  purificatori de aer, 
umidificatori, toastere, aparate electrice de 
făcut vafe, camere pentru uscare, uscătoare 
electrice de rufe; piese şi accesorii pentru, 
toate produsele sus-menţionate. 

 
 
 
(210) 019367 
(220) 2006.05.22 
(730) Orange Personal Communications 

Services Limited, GB 
St.James Court, Great Park Road, 
Almondsbury aPark, Bradley Stoke, Bristol, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu. 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi 
instrumente de comunicaţie şi telecomunica-
ţie; aparate şi instrumente electrice şi elec-
tronice toate pentru procesarea, înregistrarea, 
păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recep-
ţia datelor; aparate şi instrumente pentru înre-
gistrarea, transmiterea, amplificarea sau re-
producerea sunetului, imaginilor, informaţiei 
sau a datelor codificate; camere de luat ve-

deri; aparate, instrumente şi echipament de 
fotografiat; aparate, instrumente şi echipa-
ment pentru procesarea imaginilor; aparate şi 
instrumente de televiziune şi radio; emiţătoare 
şi receptoare de telecomunicaţie, de difuzare 
a programelor radio şi televizate; aparate de 
acces la programe difuzate sau transmise; 
holograme; calculatoare; echipament periferic 
pentru calculatoare; circuite electronice pro-
gramate informative de transmisie; programe 
de calculator; software de calculator; discuri, 
benzi şi fire electrice care sunt purtătoare 
magnetice de informaţie; cartele magnetice 
fără înregistrare şi înregistrate în prealabil; 
cartele cu informaţie; cartele de memorie; 
smart card-uri; cartele ce conţin micropro-
cesori; cartele cu circuit integrat; cartele 
electronice de identificare; cartele telefonice; 
cartele de credit telefonice; cartele de credit; 
fişe de plată; cartele pentru jocuri electronice 
destinate pentru folosirea cu telefoane; CD 
ROM-uri; purtătoare de informaţie magnetice, 
digitale, optice; purtătoare de informaţie 
magnetice, digitale şi optice pentru înregis-
trarea şi păstrarea informaţiei (fără înregis-
trare şi înregistrate în prealabil); software 
pentru calculatoare livrate din Internet; pu-
blicaţii electronice (încărcabile) acordate on-
line din bazele de date ale calculatoarelor sau 
Internet; software de calculatoare şi aparate 
de telecomunicaţii (inclusiv modeme) care fac 
posibilă conectarea cu bazele de date, 
reţelele din regiunea locală şi Internet; soft-
ware de calculatoare care fac posibile servi-
ciile de teleconferinţe, videoconferinţe şi 
servicii video prin telefon; software de calcu-
latoare care fac posibilă căutarea şi regăsirea 
datelor; software de calculatoare pentru 
accesul la bazele de date, serviciile de tele-
comunicaţie, reţelele de calculatoare şi avizie-
rele electronice; software pentru jocurile de 
calculator; muzică digitală (încărcabilă) acor-
dată din baza de date computerială sau din 
Internet; muzică digitală (încărcabilă) acorda-
tă din MP3 Internet web-site-uri; dispozitive 
pentru reproducerea muzicii recepţionată din 
Internet; dispozitive de reproducere MP3; 
fotografii, imagini, reprezentări grafice, sound 
bytes, filme, înregistrări video şi programe 
audio-vizuale (încărcabile) acordate on-line 
sau din baze de date computeriale sau In-
ternet sau Internet web-site-uri; aparate şi 
instrumente de monitoring Ia distanţă; soft-
ware de calculatoare utilizate în monitoring-ul 
la distanţă; emiţătoare şi receptoare de satelit; 
sateliţi de telecomunicaţie şi difuzare; faruri 
pentru radiotelefoane şi antene pentru tele-
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foane; fire şi cabluri electrice; cabluri optice; 
fire de rezistenţă; electrozi; sisteme şi insta-
laţii de telecomunicaţie; terminale pentru 
reţele telefonice; comutatoare telefonice; apa-
rate de telecomunicaţie, de păstrare, trans-
formare şi procesare a semnalului de intrare; 
echipament telefonic; echipament pentru tele-
foane fixate, transportabile, mobile, automate 
sau activate prin voce; terminale multimedia; 
terminale interactive pentru expunerea şi 
comandarea produselor şi serviciilor; aparate 
şi instrumente de paging, radio paging şi 
radiotelefonice; telefoane, telefoane mobile şi 
microtelefoane; telecopiatoare; accesorii pent-
ru telefoane şi microtelefoane; adaptoare 
utilizate împreună cu telefoane; încărcătoare 
de baterii utilizate împreună cu telefoane; 
unităţi montate în mese sau automobile încor-
porând un difuzor pentru a permite utilizarea 
automată a microtelefoanelor; suporturi pent-
ru microtelefoane în interiorul automobilelor; 
genţi şi tocuri special adaptate pentru păstra-
rea sau transportarea telefoanelor portative şi 
a echipamentului şi accesoriilor telefonice; 
organizere personale computerizate; antene; 
baterii; microprocesoare; tastaturi; modeme; 
maşini de calculat; ecrane indicatoare (display 
screens); sisteme electronice globale de 
poziţionare; aparate şi instrumente electronice 
navigaţionale, de depistare şi de poziţionare; 
aparate şi instrumente de monitoring (altul 
decât monitoring-ul in-vivo); aparate şi instru-
mente de radio; aparate şi instrumente elec-
trice de control, testare (alta decât testarea in-
vivo), semnalizare, verificare (supraveghere) 
şi instruire; aparate şi instrumente optice şi 
electrooptice; filme video; aparate şi echipa-
ment audiovizual; echipament şi aparate 
pentru jocurile electronice; accesorii electrice 
şi electronice şi echipament periferic proiectat 
şi adaptat pentru utilizare cu calculatoare, 
aparate audiovizuale şi echipament şi aparate 
pentru jocurile electronice; părţi şi fitinguri 
pentru toate produsele sus-menţionate; 

38   - servicii în vederea telecomunicaţiilor; servicii 
în vederea comunicaţiilor; servicii telefonice, 
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimi-
lelor, telexurilor, colectării şi transmiterii me-
sajelor, radiopaging, devierii sunetelor, răs-
punderii automate, serviciu de informaţii 
telefonice şi poştă electronică; transmiterea, 
livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, 
imaginilor, muzicii şi informaţiei; servicii în 
vederea livrării mesajelor electronice; servicii 
informative on-line referitoare la telecomu-
nicaţii; servicii în vederea schimbului de date; 
transferul datelor prin telecomunicaţie; servicii 

în vederea comunicaţiilor prin satelit; servicii 
de difuzare; difuzarea sau transmiterea pro-
gramelor radio sau televizate şi a filmelor, 
programelor de teleshopping şi webshopping; 
servicii în vederea textelor video, teletextelor 
şi datelor video; difuzarea şi livrarea conţinu-
tului multimedia prin reţele de comunicaţie 
electronice; servicii în vederea mesajelor 
video; servicii în vederea conferinţelor video; 
servicii în vederea telefoanelor video; tele-
comunicaţie informaţională (inclusiv web-
pagini), programe de calculator şi orice alte 
date; aprovizionarea accesului uzual la Inter-
net; aprovizionarea conectărilor de telecomu-
nicaţie sau a link-urilor la Internet sau la baze 
de date; aprovizionarea accesului uzual la 
Internet (furnizori de servicii); aprovizionarea 
şi operarea conferinţelor electronice, grupelor 
de discuţie şi chat room; aprovizionarea 
accesului la web-site-urile muzical-digitale în 
Internet; aprovizionarea accesului la web-site-
urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale 
prin telecomunicaţii; aprovizionarea accesului 
la infrastructurile de telecomunicaţie pentru 
alţi operatori; operarea şi aprovizionarea 
mijloacelor de căutare; servicii de acordare a 
accesului la telecomunicaţii; transmiterea me-
sajelor şi imaginilor cu ajutorul calculatorului; 
comunicaţie prin calculator; serviciile agenţi- 
ilor de ştiri; transmiterea ştirilor şi informaţiei 
privind actualităţile; închirierea, leasing-ul sau 
arendarea aparatelor, instrumentelor, insta-
laţiilor sau componentelor utilizate pentru 
acordarea serviciilor sus-menţionate; servicii 
consultative, informaţie şi consultaţii referitoa-
re la cele sus-menţionate. 

(531) CFE(5) 26.04.01; 27.05.01; 29.01.01; 
29.01.06. 

 
 
 
(210) 019946 
(220) 2006.09.08 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 10, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii; pape-
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tărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; material pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilierului); material de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); ma-
teriale plastice pentru ambalare (neincluse în 
alte clase); caractere tipografice; clişee; 

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

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

37   - construcţii; reparaţii, cu excepţia serviciilor de 
instalare, de reglare şi de reparare a echi-
pamentului de telecomunicaţii, a aparatelor şi 
instalaţiilor de birou, a aparatelor şi dis-
pozitivelor electronice; 

38   - telecomunicaţii; 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
42   - design-ul şi elaborarea hardware şi software 

de calculatoare; servicii juridice. 
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Lista mărcilor înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, 

numărul înregistrării mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei  ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

depozit 

(220) 
Data 

depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 016912 2005.05.12 14489 2007.01.26 30,31,32,43 STALTOM S.R.L., MD 5/2006 
2 016926 2005.05.10 14494 2007.02.01 01,21,35 MARCOV Iurii, MD 9/2006 
3 017985 2005.10.27 14495 2007.02.09 35,38,41 F.P.C. Music Master S.R.L., MD 10/2006 
4 016427 2005.03.11 14496 2007.02.15 33,35 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
1/2006 

5 017594 2005.08.11 14497 2007.02.15 21,33,35 CABIGRUP S.R.L., MD 7/2006 
6 017595 2005.08.11 14498 2007.02.15 21,33,35 CABIGRUP S.R.L., MD 7/2006 
7 017736 2005.09.08 14499 2007.02.15 03 Chanel SARL, CH 9/2006 
8 017813 2005.09.26 14500 2007.02.15 20,35 SERVICE-ARAMA Î.I., MD 10/2006 
9 017814 2005.09.26 14501 2007.02.15 20,35 SERVICE-ARAMA Î.I., MD 10/2006 
10 016900 2005.05.06 14569 2007.02.08 35 FEDORENCO Raisa, MD 10/2006 
11 016896 2005.05.05 14570 2007.02.08 16,32,33, 

35,39 
EURO-ALCO S.A., MD 10/2006 

12 016916 2005.05.12 14571 2007.02.08 35,39 VIDJAI-PRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2006 

13 017009 2005.05.10 14572 2007.02.08 35,36,37,38, 
39,40,41,42,43,
44,45 

PIHUT Anatolie, MD 10/2006 

14 017041 2005.05.25 14573 2007.02.08 16,33,35,39 EURO-ALCO S.A., MD 10/2006 
15 019408 2006.06.20 14574 2007.02.09 32,33 GHIADA S.R.L., MD 10/2006 
16 018772 2006.02.22 14575 2007.02.08 18,25,35 CARLO PAZOLINI  ITALIA S.R.L., IT 10/2006 
17 019783 2006.08.02 14576 2007.02.08 01,35 HIDROCHIM S.R.L., MD 10/2006 
18 019784 2006.08.02 14577 2007.02.08 01,35 HIDROCHIM S.R.L., MD 10/2006 
19 016838 2005.04.29 14578 2007.02.08 35,38,41 RFE/RL, Inc.,  

corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 

10/2006 

20 017312 2005.07.01 14579 2007.02.08 35 AUTOTEXTAL S.R.L., MD 10/2006 
21 017179 2005.06.13 14580 2007.02.08 03,05 CHEKHLOV Aleksei, RU 10/2006 
22 017183 2005.06.06 14581 2007.02.08 30 MIP METRO Group Intellectual 

Property GmbH & Co. KG, DE 
10/2006 

23 017198 2005.06.15 14582 2007.02.08 35 OLMOSDON S.R.L., MD 10/2006 
24 017282 2005.06.27 14583 2007.02.08 09,16,35,36,37,

38,41,42,43,45 
GHERASIM Alexandru, MD 10/2006 

25 017504 2005.08.01 14584 2007.02.08 33 VOX-DESIGN S.R.L., MD 10/2006 
26 017771 2005.09.16 14585 2007.02.08 05 MAXIMENCO Serghei, MD 10/2006 
27 017711 2005.09.09 14586 2007.02.07 29,32 Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 

"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
10/2006 

28 017534 2005.08.03 14587 2007.02.07 21,32,33, 
35,39,43 

EURO-ALCO S.A., MD 10/2006 

29 017577 2005.08.08 14588 2007.02.07 33 TerA-Vin S.A., MD 10/2006 
30 017672 2005.08.26 14589 2007.02.07 29,30 SoloMia.,  

Obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu sovmestnoe 
ucrainsco-angliiscoe predprieatie s 
inostrannoi investiţiei, UA 

10/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
31 017799 2005.09.21 14590 2007.02.07 35,40,44,45 GRATI Nelea, MD 10/2006 
32 017801 2005.09.21 14591 2007.02.07 33 PEICOV Piotr, MD 10/2006 
33 017805 2005.09.26 14592 2007.02.15 35,37,38,42 MOLDTELECOM S.A., MD 10/2006 
34 017828 2005.09.28 14593 2007.02.15 04 SK Corporation, KR 10/2006 
35 017829 2005.09.28 14594 2007.02.15 07 Eiken Industries Co., Ltd., JP 10/2006 
36 017830 2005.09.28 14595 2007.02.15 35 IURAN&CO S.R.L.,  

societate comercială, MD 
10/2006 

37 017831 2005.09.28 14596 2007.02.15 35 RUSU Mihail, MD 10/2006 
38 017833 2005.09.30 14597 2007.02.15 38 Animation Investment Inc., US 10/2006 
39 017836 2005.10.03 14598 2007.02.15 22,23,24,25, 

26,27,35 
CHILIM S.A., MD 10/2006 

40 017837 2005.09.19 14599 2007.02.15 32 THE COCA-COLA COMPANY, 
corporaţia statului Delaware, US 

10/2006 

41 017838 2005.10.04 14600 2007.02.16 33 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 

10/2006 

42 017840 2005.10.04 14601 2007.02.16 34,35,39 TUTUN-CTC S.A., MD 10/2006 
43 017850 2005.10.04 14602 2007.02.16 34 ENIDALIX S.R.L., MD 10/2006 
44 017852 2005.10.04 14603 2007.02.16 34 ENIDALIX S.R.L., MD 10/2006 
45 017853 2005.10.04 14604 2007.02.16 34 ENIDALIX S.R.L., MD 10/2006 
46 017861 2005.10.05 14605 2007.02.16 16,32,33,35 EURO-ALCO S.A., MD 10/2006 
47 017864 2005.10.05 14606 2007.02.16 16,32,33,35 EURO-ALCO S.A., MD 10/2006 
48 017867 2005.10.05 14607 2007.02.16 41,43 GUMENIUC Oleg, MD 10/2006 
49 017868 2005.10.11 14608 2007.02.16 09,11,35 OLMOSDON S.R.L., MD 10/2006 
50 017885 2005.10.10 14609 2007.02.16 04 Castrol Limited, GB 10/2006 
51 017889 2005.10.10 14610 2007.02.19 29 KURTEV Serghei, MD 10/2006 
52 017938 2005.10.18 14611 2007.02.19 30 "EKOLAND" Sp. z o.o., PL 10/2006 
53 017939 2005.10.19 14612 2007.02.19 33 Imperial Vin S.A., MD 10/2006 
54 017944 2005.10.20 14613 2007.02.19 03 Mary Kay Inc.,  

corporaţie din statul Delaware, US 
10/2006 

55 017946 2005.10.25 14614 2007.02.19 29,31 SONDAJ S.R.L., MD 10/2006 
56 015965 2004.12.28 14615 2007.02.19 16,35 ICS Development Group S.R.L., MD 10/2005 
57 017947 2005.10.25 14616 2007.02.19 29,30,31,35 SONDAJ S.R.L., MD 10/2006 
58 017957 2005.10.21 14617 2007.02.19 05,10 Advanced Medical Optics Uppsala 

AB, SE 
10/2006 

59 017959 2005.10.25 14618 2007.02.19 35 TARGET ADVERTISING S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

10/2006 

60 017962 2005.10.24 14619 2007.02.19 25 Wrangler Apparel Corp., US 10/2006 
61 017963 2005.10.24 14620 2007.02.19 25 Wrangler Apparel Corp., US 10/2006 
62 017964 2005.10.24 14621 2007.02.19 03,05 The Procter & Gamble Company, US 10/2006 
63 017966 2005.10.25 14622 2007.02.19 30 MARS, INCORPORATED, US 10/2006 
64 017975 2005.09.14 14623 2007.02.19 35,42,45 INOVATORUL, Uniunea Inventatorilor 

şi Raţionalizatorilor, MD 
10/2006 

65 017977 2005.11.07 14624 2007.02.19 35,37,39,43 Auto-Business S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

10/2006 

66 017979 2005.11.08 14625 2007.02.19 06,07,12,20, 
22,25,31,35,37,
39,40 

DAMICOM S.R.L., MD 10/2006 

67 017987 2005.10.27 14626 2007.02.19 05 Pfizer Products Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Connecticut, 
US 

10/2006 

68 017989 2005.11.07 14627 2007.02.19 29,30,31, 
32,35,39 

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

10/2006 

69 018006 2005.11.02 14628 2007.02.19 05 Pharmachemie B.V., NL 10/2006 
70 018008 2005.11.03 14629 2007.02.19 05 Astellas Pharma Inc., JP 10/2006 
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71 018021 2005.11.04 14630 2007.02.19 16,32,33,35 EURO-ALCO S.A., MD 10/2006 
72 018022 2005.11.04 14631 2007.02.19 16,32,33,35 EURO-ALCO S.A., MD 10/2006 
73 018025 2005.11.04 14632 2007.02.19 16,32,33,35 EURO-ALCO S.A., MD 10/2006 
74 018032 2005.11.08 14633 2007.02.19 25,35,40,45 OUŞ Igor, MD 10/2006 
75 018034 2005.11.08 14634 2007.02.19 04 NIPPON OIL CORPORATION  

(Shin Nihon Sekiyu Kabushiki 
Kaisha), JP 

10/2006 

76 018035 2005.11.08 14635 2007.02.19 04 NIPPON OIL CORPORATION  
(Shin Nihon Sekiyu Kabushiki 
Kaisha), JP 

10/2006 

77 018036 2005.11.08 14636 2007.02.19 34 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 
DE 

10/2006 

78 018053 2005.11.18 14637 2007.02.19 06,19,20,35,36,
37,39,42 

PAŞCOV Valeri, MD 10/2006 

79 016049 2005.01.10 14638 2007.02.26 35,42 XENON S.R.L., MD 3/2006 
80 016057 2005.01.27 14639 2007.02.26 29,35 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 

S.A., CH 
7/2006 

81 016887 2005.05.05 14640 2007.02.27 33 CARAMAN Oleg, MD 5/2006 
82 016889 2005.05.05 14641 2007.02.27 33 CARAMAN Oleg, MD 5/2006 
83 016890 2005.05.05 14642 2007.02.27 33 CARAMAN Oleg, MD 5/2006 
84 016058 2005.01.27 14643 2007.02.27 29,35 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 

S.A., CH 
7/2006 

85 016488 2005.03.15 14644 2007.02.27 35,38 SICRES S.R.L., MD 5/2006 
86 017329 2005.07.04 14645 2007.02.27 04,35,37,39 KONSTAOIL S.R.L., MD 7/2006 
87 017974 2005.11.09 14646 2007.02.27 35,40,41 PRO-NOI S.R.L.,  

societate de distribuţie a cărţii, MD 
10/2006 

88 017834 2005.10.03 14647 2007.02.27 35,36,41, 
42,44 

Filiala Camerei de Comerţ şi Industrie 
a Republicii Moldova din Găgăuzia, 
MD 

10/2006 

89 016935 2005.05.11 14648 2007.02.27 32 ACVAMARIN – CEBOTARI Î.I., MD 4/2006 
90 017823 2005.09.27 14649 2007.02.28 33 CEREDNICENKO Ivan, MD 10/2006 
91 017824 2005.09.27 14650 2007.02.28 33 CEREDNICENKO Ivan, MD 10/2006 
92 017826 2005.09.27 14651 2007.02.28 33 CEREDNICENKO Ivan, MD 10/2006 
93 016733 2005.04.12 14652 2007.02.28 29,30,35 SoloMia.,  

Obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu sovmestnoe 
ucrainsco-angliiscoe predprieatie s 
inostrannoi investiţiei, UA 

3/2006 

94 015739 2004.11.17 14653 2007.02.28 06,35,37, 
40,42 

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

1/2006 

 
 



MD - BOPI 3/2007  TRADEMARKS 

 102 

Lista mărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite,  data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numerele BOPI în care au  fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite  

(186)  Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) 
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.  3 OMPI (442)             
Nr. 

BOPI 

(450)          
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 R 4586 2015.10.17 33 NAŢIONAL-VIN, întreprindere de stat, combinat 

vitivinicol, MD 
Str. Grenoble nr. 167,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

12/1996 5/1997 

2 R 4959 2016.10.10 25 FABRICA DE ÎNCĂLŢĂMINTE "TIGHINA", 
societate pe acţiuni de tip închis, MD 
Str. Chişinău nr. 20,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

4/1997 10/1997 

3 R 4968 2016.05.13 29,30 "PODRAVKA" PREHRAMBENA INDUSTRIJA, HR 
48000 KOPRIVNICA, ANTE STARCEVICA 32, 
Croaţia 

4/1997 10/1997 

4 R 5053 2016.03.15 33 VALERIA  S.R.L., firmă, MD 
Str. Dacia nr.1,  
MD-5825, Mîndreşti, Teleneşti, Republica Moldova 

5/1997 10/1997 

5 R 5055 2017.01.29 33 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

5/1997 10/1997 

6 R 5125 2016.06.20 03 MIDGARD TERRA, societate pe acţiuni, MD 
str. Transnistria nr. 6,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

4/1997 11/1997 

7 R 5226 2016.10.17 35,36 UNIVERSALBANK S.A., bancă comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 180, et. 4,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

7/1997 12/1997 

8 R 5432 2016.12.26 16 PARKER PEN PRODUCTS, GB 
Parker House, Estate Road, New Haven, East 
Sussex, BN9 0AU, Regatul Unit 

10/1997 3/1998 

9 R 5433 2016.12.26 16 PARKER PEN PRODUCTS, GB 
Parker House, Estate Road, New Haven, East 
Sussex, BN9 0AU, Regatul Unit 

10/1997 3/1998 

10 R 5434 2016.12.26 16 PARKER PEN PRODUCTS, GB 
Parker House, Estate Road, New Haven, East 
Sussex, BN9 0AU, Regatul Unit 

10/1997 3/1998 

11 R 5435 2016.12.26 16 PARKER PEN PRODUCTS, GB 
Parker House, Estate Road, New Haven, East 
Sussex, BN9 0AU, Regatul Unit 

10/1997 3/1998 

12 R 5444 2017.02.05 33 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

10/1997 3/1998 

13 R 5446 2016.11.07 30 WM. WRIGLEY'S JR.COMPANY,  
A DELAWARE CORPORATION, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60611, Statele Unite ale Americii 

10/1997 3/1998 

14 R 5481 2017.01.16 32 CARLSBERG BREWERIES A/S, DK 
Ny Carlsberg Vej 100, 1760 Copenhagen V, 
Danemarca 

10/1997 4/1998 

15 R 5506 2017.02.19 07 BRIDGESTONE CORPORATION, JP 
10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japonia 

11/1997 4/1998 

16 R 5597 2017.03.10 16,25 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,  
Statele Unite ale Americii 

11/1997 5/1998 

17 R 5605 2017.02.19 05 THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, GB 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Regatul Unit 

11/1997 5/1998 



M+RCI  MD - BOPI 3/2007 

 103 

1 2 3 4 5 6 7 
18 R 5610 2017.03.24 33  EURO-ALCO S.A., MD 

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

12/1997 5/1998 

19 R 5625 2016.12.26 30 WM. WRIGLEY'S JR.COMPANY, A DELAWARE 
CORPORATION, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60611, Statele Unite ale Americii 

1/1998 6/1998 

20 R 5628 2017.04.03 29,30 MARS INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

1/1998 6/1998 

21 R 5640 2017.01.22 30 ORION CORPORATION, KR 
30-10, Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul,  
Republica Coreea 

10/1997 6/1998 

22 R 5670 2017.04.03 05 Centocor, Inc., US 
200 Great Valley Parkway, Malvern, Pennsylvania 
19355, Statele Unite ale Americii 

1/1998 7/1998 

23 R 5671 2017.04.03 05 Centocor, Inc., US 
200 Great Valley Parkway, Malvern, Pennsylvania 
19355, Statele Unite ale Americii 

1/1998 7/1998 

24 R 5675 2017.04.29 05 PFIZER INC., US 
235 East 42 Street, New York, New York 10017,  
Statele Unite ale Americii 

1/1998 7/1998 

25 R 5705 2017.04.21 30 McDONALD’S CORPORATION, a corporation 
organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, US 
One McDonald’s Plaza, City of Oak Brook, State 
Illinois 60521, Statele Unite ale Americii 

2/1998 7/1998 

26 R 5712 2017.04.21 05 PFIZER INC., US 
235 East 42 Street, New York, New York 10017,  
Statele Unite ale Americii 

2/1998 7/1998 

27 R 5714 2017.05.13 05,30 DANDY A/S, DK 
Hjulmagervej 4B, DK-7100 Vejle, Danemarca 

2/1998 7/1998 

28 R 5715 2017.05.14 05 PFIZER INC., a Delaware corporation, US 
235 East 42 Street, New York, New York 10017,  
Statele Unite ale Americii 

2/1998 7/1998 

29 R 5718 2017.02.25 12 DAIMLERCHRYSLER AG, DE 
Epplestrasse 225, 70567 STUTTGART, Germania 

2/1998 7/1998 

30 R 5719 2017.02.25 12 DAIMLERCHRYSLER AG, DE 
Epplestrasse 225, 70567 STUTTGART, Germania 

2/1998 7/1998 

31 R 5738 2017.02.27 14,37,39, 
40,41,42 

UNIVERSAL S.A., întreprindere republicană de 
producţie, MD 
Str. N. Zelinski nr. 7,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

3/1998 8/1998 

32 R 5749 2017.05.16 03 S.C. Johnson & Son, Inc., US 
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 
Statele Unite ale Americii 

3/1998 8/1998 

33 R 5835 2017.06.16 03 S.C. Johnson & Son, Inc., US 
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 
Statele Unite ale Americii 

4/1998 9/1998 

34 R 5912 2017.01.10 39 MOLDAVIAN AIRLINES S.A., companie aeriană, 
MD 
Hotel, Aeroportul Internaţional Chişinău,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

11/1997 11/1998 

35 R 5920 2017.02.20 33 Dobrîi hleb S.R.L., MD 
Doibani, Dubăsari, Republica Moldova 

11/1997 11/1998 

36 R 5935 2017.01.27 35 RENET S.A., MD 
Str. A. Puşkin nr. 50,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

10/1997 11/1998 

37 R 5940 2017.04.21 24,25 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898,  
Statele Unite ale Americii 

5/1998 11/1998 

38 R 5989 2017.02.17 06,12,35, 
37,40,42 

KRAPIVKA&CO S.R.L., MD 
Str. Ion Creangă nr. 53, bloc 1, ap. 170,  
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 

11/1997 12/1998 
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39 R 5990 2017.02.17 06,12,35, 

37,40,42 
KRAPIVKA&CO S.R.L., MD 
Str. Ion Creangă nr. 53, bloc 1, ap. 170,  
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 

11/1997 12/1998 

40 R 5991 2017.02.17 06,12,35, 
37,40,42 

 KRAPIVKA&CO S.R.L., MD 
Str. Ion Creangă nr. 53, bloc 1, ap. 170,  
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 

11/1997 12/1998 

41 R 6057 2017.09.23 32 Kraft Foods Holdings, Inc., corporaţia Delaware, 
US 
Three Lakes Drive, Northfield, Ilinois 60093,  
Statele Unite ale Americii 

8/1998 1/1999 

42 R 6203 2016.11.05 36 CARAT, companie pe acţiuni de asigurare, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 49,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

2/1997 3/1999 

43 R 6234 2016.09.23 09,42 Overture Services, Inc., US 
701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089,  
Statele Unite ale Americii 

10/1998 4/1999 

44 R 6265 2017.11.20 33 Dobrîi hleb S.R.L., MD 
Doibani, Dubăsari, Republica Moldova 

11/1998 4/1999 

45 R 6320 2017.12.08 30 MARS INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

11/1998 4/1999 

46 R 6321 2017.12.12 30 MARS INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

11/1998 4/1999 

47 R 6691 2017.08.29 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

5/1999 10/1999 

48 R 6853 2017.01.17 42 VI-CC S.R.L., MD 
Str. 31 August1989 nr.58,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/1998 12/1999 

49 R 7640 2017.08.28 01,02,05 Rohm and Haas Company, US 
100 Independence Mall West, Philadelphia, 
PA 19106-2399, Statele Unite ale Americii 

11/1998 12/2000 
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VI 
Design industrial / Industrial Design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în temeiul 
înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecţia  desenelor şi modelelor 

industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificată şi completată prin legile nr. 1079-XIV 
din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 469-XV din 21.11.2003 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal 
sau prin reprezentant în proprietatea industrială, de către persoana care dispune de dreptul la 
certificat. Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 11(3) din Lege.  

Datele privind desenele şi modelele industriale înregistrate, certificatele de înregistrare a desenelor şi 
modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale reînnoite prin  procedura naţională 
se publică în BOPI.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Republica 
Moldova este parte, se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul de Desene şi Modele 
Internaţionale (“Bulletin des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). 
Buletinul include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile desenelor/modelelor industriale şi este 
expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI. 

Pentru etichete şi ambalaje ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.   

 

egal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis 
of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on the Protection 

of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and completed by the laws  
No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002, No 469-XV of November 21, 2003 
and No. 205-XVI of July 28, 2005. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative 
in industrial property, by the person to whom the right to the certificate belongs. The application shall 
contain the documents provided in Art. 11(3) of the Law. 

Data on the registered industrial designs, issued certificates on registration of industrial designs, and 
renewal industrial designs under the national procedure shall be published in BOPI. 

Industrial designs registered under the Hague Agreement to which the Republic of Moldova is party, 
shall be published in French and English in the “International Designs Bulletin / Bulletin des dessins et 
modeles internationaux”. The Bulletin comprises both bibliographic data and industrial design 
reproductions and is available for public in the AGEPI library. In the BOPI shall be published designs 
arranged in the order of the international registration numbers and of the ICID classes. 

For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected. 

P 

L 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS

(11) Numărul certificatului 
 Certificate number 
(15)  Data înregistrării  
 Date of registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration validity 
(20) Numărul desenului/modelului industrial 
 Number of the industrial design  
(21)  Numărul depozitului  
 Number of the application 
(22)  Data depozitului 
 Filing date of the application 
(23)  Data priorităţii de expoziţie 
 Date of exhibition priority 
(28)  Numărul de desene şi modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date  referitoare  la prioritate conform  Convenţiei de la Paris 
 Priority data under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of the priority application 
(32)  Data depozitului cererii prioritare 
 Filing date of the priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST.3 
(44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Publication date of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data eliberării certificatului  
 Date of issuance of certificate 
(46)  Data expirării termenului de  amânare a publicării 
 Date of deferment expiration         
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 
(54)  Denumirea desenului/modelului industrial  
 Title of the industrial design 
(55)  Reproducerea desenului/modelului industrial 
 Reproduction of the industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of application related by division 
(71)  Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI 
 Name and address of the applicant(s), code of the country according to the WIPO Standard ST.3 
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(72)  Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI 
 Name of the author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST.3   
(73)  Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI 
 Name and address of the owner(s), code  

of the country according to the WIPO Standard ST.3   
(74)  Numele reprezentantului în proprietatea industrială 
 Name of the representative in industrial property              
(80)  Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Identification of certain data related to the international deposit of industrial designs under the Hague 

Agreement 
  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST.17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17 

FF4L Desene şi modele industriale înregistrate 

 Registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 Numerical index of registered industrial designs (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 Subject index of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate aranjate în ordinea alfabetică a numelor titularilor 
(semestrial) 

 Name index of patent owners of registered industrial designs (half-yearly) 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued of  industrial design certificates  

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

 International numerical index of industrial designs registered under the Hague Agreement (monthly, half-
yearly) 

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

 Subject index of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the 
ICID classes (monthly, half-yearly) 

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale decăzute din drepturi prin 
neachitarea taxei de eliberare a certificatului 

 List of industrial design certificates forfeited  for non-payment of the issuance fee 
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FF4L Desene 
şi modele industriale înregistrate / 

Registered industrial designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI o contestaţie motivată împotriva 
hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data 

publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute  
la art. 4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996. 

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Articles 4 to 8 of the 
Law on the Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, has not been met, 

file with the AGEPI a reasoned declaration of opposition to any decision to register an industrial design 
within six months following the date of publication of that decision in BOPI. 
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(11) 962 
(15) 2007.02.13 
(51) LOC (8) Cl. 05-06; 19-08 
(21) f 2006 0072 
(22) 2006.07.04 
(18) 2011.07.04 
(28) 1 

(71)(73) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, 

 Chişinău, Republica Moldova       
(72) TIHMAN Iacov, MD    
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Etichetă 

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

1 
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(11) 963 
(15) 2007.02.02 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2005 0080 
(22) 2005.06.16 
(18) 2010.06.16 
(28) 1 

(71)(73) BEL-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Independenţei nr. 37,  
MD-6201, Sângerei, Republica Moldova 

(72) BURIANOV Oleg, MD 
(54) Butelie 

 
 
(55) 
 
 
 

 

 

 

 
1.1  1.2  1.3 
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(11) 964 
(15) 2007.01.31 
(51) LOC (8) Cl. 09-01, 03; 19-08 
(21) f 2005 0108 
(22) 2005.09.26 
(18) 2010.09.26 
(28) 1 

(71)(73) GRAPE VALLEY, ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ MOLDO-IRLANDEZĂ, MD    
MD-7415, Borceag, Cahul,  

           Republica Moldova 
(72) NISENBOIM Alexandru, MD 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Ambalaj 

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

 

1.1  1.2 
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(11)   964 

 
1.3 

 
 
 
(11) 965 
(15) 2007.02.19 
(51) LOC (8) Cl. 09-01, 99 
(21) f 2005 0140 
(22) 2005.12.01 
(18) 2010.12.01 
(28) 1 

(71)(73) BASVINEX, SOCIETATE 
         PE ACŢIUNI, MD 

Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7, 
         MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
(72) Polueanov Vladimir, MD 
(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Butelie 

 
(55) 
 
 

  

 

 

1.1  1.2  1.3  1.4 
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(11) 966 
(15) 2007.01.26 
(51) LOC (8) Cl. 09-01, 03 
(21) f 2006 0013 
(22) 2006.02.02 
(18) 2011.02.02 
(28) 2 

(71)(73) ART GRUP BRIVET S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 7,  

         MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
(72) JULEA Sergiu, MD    
         HAMUTOV Igor, MD        
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Ambalaje de tip BAG-IN-BOX 

 
 
(55) 
 
 

 

 

1.1  1.2 
 
 
 

 

 

1.3  1.4 
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(11)   966 
 
 

 

  

2.1  2.2  2.3 
 
 
 

 

 
2.4  2.5 

 
 

 
2.6 
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(11) 967 
(15) 2006.12.26 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2006 0042 
(22) 2006.03.28 
(18) 2011.03.28 
(28) 1 

(71)(73) ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, 

         Chişinău, Republica Moldova 
(72) PRODAN Oleg, MD    
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Butelie 

 
(55) 
 

 

 
1.1  1.2 

 
 

1.3 
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(11) 968 
(15) 2007.01.24 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2006 0076 
(22) 2006.07.20 
(18) 2011.07.20 
(28) 1 

(71)(73) MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, 

         Chişinău, Republica Moldova 
(72) POLUEANOV  Vladimir, MD    
(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Butelie 

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

 

  

1.1  1.2  1.3 
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(11) 969 
(15) 2007.01.24 
(51) LOC (8) Cl. 09-01; 11-99, 02 
(21) f 2006 0083 
(22) 2006.07.14 
(18) 2011.07.14 
(28) 3 

(71)(73) CABIGRUP S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2, 

 MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
(72) OSIPEAN Aşot, AM    
(54) Butelii decorative 

 
 
(55) 
 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 
 
 
(11) 970 
(15) 2007.02.16 
(51) LOC (8) Cl. 09-03; 19-08 
(21) f 2006 0009 
(22) 2006.02.01 
(18) 2011.02.01 

(28) 2 
(71)(72)(73) MOMAT Oleg, MD 

Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Cutie, motiv decorativ pentru cutie 
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(11) 970 
 

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

 
1 

 

 
2 
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(11) 971 
(15) 2007.02.19 
(51) LOC (8) Cl. 09-03; 19-08 
(21) f 2006 0091 
(22) 2006.09.26 
(18) 2011.09.26 
(28) 1 

(57) Culori revendicate:  galben, roşu, alb, negru, 
cafeniu-deschis. 

(71)(73) ORION CORPORATION, KR 
30-10 Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul, 
Republica Coreea 

(72) LEE HWA-KYUNG, KR    
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Cutie pentru produse de cofetărie 

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

 

    

1.1.  1.2  1.3  1.4  
 
 

 

  

 
1.5  1.6  1.7 
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(11) 972 
(15) 2007.02.19 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2004 0165 
(22) 2004.11.10 
(18) 2009.11.10 

(28) 1 
 (71)(73) CEADVINCOM S.R.L., MD 

Str. Bugeacului nr. 7, MD-6100, Ceadîr-
Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(72) CONSTANTINOV Nicolai, MD    
          RODULOVA Daria, MD    
(54) Etichetă 

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

 
1 

 

 
 
(11) 973 
(15) 2007.02.16 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2006 0080 
(22) 2006.08.03 
(18) 2011.08.03 
(28) 5 
(57)  Culori revendicate: modelul 1 - alb, auriu, 

galben, albastru-închis, albastru, albastru-
deschis, verde, gri, maro; modelul 2 - alb, 
auriu, galben, albastru-închis, albastru, 
albastru-deschis, verde, gri, maro; mode-

lul 3 - alb, negru, auriu, galben, albastru-
închis, albastru, albastru-deschis, gri, ma-
ro; modelul 4 - alb, auriu, galben, albastru-
închis, albastru-deschis, maro; modelul 5 
- alb, auriu, galben, galben-deschis, 
albastru-închis, albastru-deschis, maro. 

(71)(72)(73) PANUŞ  Serghei, MD 
Str. Ion Vatamanu nr. 12,  

         MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Etichete 
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(11) 973 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 
 
 
 

 

 

1  2 
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(11)   973 
 
 
 
 
 

 

 

 
3  4 
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(11)   973 
 
 
 
 
 

5 
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(11) 974 
(15) 2007.02.13 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2006 0082 
(22) 2006.08.07 
(18) 2011.08.07 

(28) 1 
(71)(73) ESMALDA S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 108, MD-2001, 
         Chişinău, Republica Moldova 
(72) NERUH Sergiu, MD    
(54) Etichetă 

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

1 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în februarie 2007 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

depozitului 

(22) 
Data 

depozitului 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 
1 838 25-02 f 2005 0048 2005.03.29 2 RADIAL PLUS S.R.L., MD 12/2005 
2 885 09-01, 

03 
f 2005 0116 2005.10.21 1 MIGDAL-P S.A., MD 7/2006 

3 886 09-01; 
19-08 

f 2004 0177 2004.12.13 1 IMPERIAL VIN  S.A., MD 7/2006 

4 887 09-03 f 2005 0123 2005.11.09 1 HALLMARK-ARTGRUP 
S.R.L., MD 

7/2006 

5 890 14-02 f 2005 0126 2005.11.15 1 SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT INC., JP 

7/2006 

6 891 14-02 f 2005 0127 2005.11.15 1 SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT INC., JP 

7/2006 

7 892 19-08 f 2006 0024 2006.02.15 1 MANOLI Irina, MD 7/2006 

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se  publică  următoarele  date: numărul curent, numărul  certificatului, data expirării  termenului de  reînnoire, 

numărul depozitului, data depozitului, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul  ţării conform 

normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

depozitului 

 (22) 
Data 

depozitului 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
 Nr. de desene 

şi modele  
industriale reînnoite 

(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit) 

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

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 421 2012.01.16 f 2002 0028 2002.01.16 09-01 1 SĂLCUŢA  S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-4323, Sălcuţa, 
Căuşeni, 
Republica 
Moldova 

12/2002 
8/2003 

2 458 2012.01.30 f 2002 0033 2002.01.30 09-01 1 SĂLCUŢA  S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-4323, Sălcuţa, 
Căuşeni, 
Republica 
Moldova 

4/2003 
12/2003 

3 425 2012.03.14 f 2002 0037 2002.03.14 09-01 2 Î. M. EFES 
VITANTA 
MOLDOVA 
BREWERY S.A., 
MD 
Str. Uzinelor nr.167, 
MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2002 
8/2003 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului 

de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/067192 2005.11.11 DAIMLERCHRY-

SLER AG, DE 
Capac - capotă 
pentru autovehicul, 
calandru pentru auto-
vehicul, capotă, bară 
de protecţie pentru 
autovehicul / Trunk 
lids for vehicles; ra-
diator grille for vehic-
les; bonnet; bumpers 
for vehicles / Couver-
cles de coffres de 
véhicules; calandre 
de véhicules; capot; 
pare-chocs de 
véhicules 

12-16 8 2010.11.11 10/2006 

2 DM/067283 2005.11.30 DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Automobil / 
Automobile / 
Automobile 

12-08 1 2010.11.30 10/2006 

3 DM/067301 2005.11.24 DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Roată pentru autove-
hicul / Wheel for ve-
hicle / Roue de 
véhicule 

12-16 1 2010.11.24 10/2006 

4 DM/067560 2006.02.24 
 

2005.11.18,  
40505880.2, 

DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Bară de protecţie 
pentru autovehicul, 
aripă de autovehicul, 
panou lateral pentru 
autovehicul, aripi 
pentru autovehicul, 
calandru, capotă / 
Bumpers for vehicles, 
vehicle wing, side 
panels for vehicles, 
vehicle wings, radia-
tor grille for vehicles, 
hood for vehicles, 
tailgates for vehicles, 
bumper for vehicles, 
side panels for vehic-
les, vehicle wings, 
tailgates for vehicles / 
Pare-chocs de 
véhicules, aile de 
véhicule, panneaux 
latéraux de véhicules, 
ailes de véhicules, 
calandre de véhicule, 

12-16 18 2011.02.24 10/2006 
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capot de véhicule, 
hayons de véhicules, 
pare-chocs de 
véhicules, panneaux 
latéraux de véhicules, 
ailes de véhicules, 
hayons de véhicules 

5 DM/067784 2006.05.11 
 

2005.11.11, 
000433172-
0001, EM;  

2005.11.11, 
00043372-
0002, EM 

CILAG GMBH 
INTERNATIO-
NAL, CH 

Dispozitiv pentru 
injecţii / Injection 
devices / Dispositifs 
pour injections 

24-02 2 2011.05.11 10/2006 

6 DM/067842 2006.05.23 
 

2005.12.09, 
05 5953, FR 

TEFAL, FR Tigaie pentru clătite / 
Pancake griddles / 
Crępiers 

07-02 2 2011.05.23 10/2006 

7 DM/067848 2006.05.26 TURLEN 
HOLDING S.A., 
C/O CM 
MANAGEMENT 
SERVICES 
S.A., CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes 
de montres 

10-07 4 2011.05.26 10/2006 

8 DM/067891 2006.05.05 
 

2006.02.09, 
132516, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., 
CH 

Cutie pentru ciocolată / 
Box for chocolates / 
Boîte pour chocolat 

09-03 1 2011.05.05 10/2006 

9 DM/068124 2006.05.12 KRAFT FOODS 
DEUTSCHLAND 
HOLDING  
GMBH, DE 

Dozator pentru cafea / 
Coffee pad container / 
Contenant pour 
dosettes de café 

07-02 1 2011.05.12 10/2006 

10 DM/068194 2006.10.13 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 3 2011.10.13 10/2006 

11 DM/068195 2006.10.13 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD.), CH 

Bijuterii, în special 
inele, brăţări, coliere, 
cercei / Jewelry, 
including rings, 
bracelets, necklaces, 
earrings / Bijoux, 
notamment bagues, 
bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles 

11-01 16 2011.10.13 10/2006 

12 DM/068196 2006.10.13 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.13 10/2006 

13 DM/068197 2006.10.13 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.13 10/2006 

14 DM/068198 2006.10.13 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2011.10.13 10/2006 

15 DM/068203 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.10 10/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16 DM/068204 2006.10.10 SWATCH AG 

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

Brăţări pentru ceasuri / 
Watch bracelets / 
Bracelets de montres 

10-07 2 2011.10.10 10/2006 

17 DM/068205 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Panou pentru 
expunerea bijuteriilor / 
Display stand for 
jewelry / Présentoir 
pour bijoux 

20-02 1 2011.10.10 10/2006 

18 DM/068206 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 7 2011.10.10 10/2006 

19 DM/068207 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.10 10/2006 

20 DM/068208 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2011.10.10 10/2006 

21 DM/068209 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.10 10/2006 

22 DM/068217 2006.10.03 ENDURA AG 
(ENDURA SA) 
(ENDURA 
LTD.), CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes 
de montres 

10-07 2 2011.10.03 10/2006 

23 DM/068224 2006.06.16 
 

2006.02.15, 
D 06 00053, 

HU 

TAKÁCS, 
FERENC, HU 

Corpuri pentru vas cu 
miere, vas pentru 
miere / Body of a 
honey bottle; honey 
bottle / Corps de pot 
á  miel; pot á miel 

09-01 2 2011.06.16 10/2006 

24 DM/068229 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas 
de mână / Watch 
bracelet / Bracelet de 
montres 

10-07 1 2011.09.28 10/2006 

25 DM/068230 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână /  
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 7 2011.09.28 10/2006 

26 DM/068231 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână /  
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2011.09.28 10/2006 

27 DM/068240 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 3 2011.09.28 10/2006 

28 DM/068241 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 6 2011.09.28 10/2006 

29 DM/068242 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână /  
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.09.28 10/2006 
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30 DM/068248 2006.10.20 SWATCH AG 

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

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2011.10.20 10/2006 

31 DM/068249 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.20 10/2006 

32 DM/068250 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână /  
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 5 2011.10.20 10/2006 

33 DM/068251 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas 
de mână / Watch 
bracelet / Bracelet de 
montre 

10-07 1 2011.10.20 10/2006 

34 DM/068252 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.20 10/2006 

35 DM/068253 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2011.10.20 10/2006 

36 DM/068254 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.20 10/2006 

37 DM/068255 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.20 10/2006 

38 DM/068256 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 3 2011.10.20 10/2006 

39 DM/068257 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.20 10/2006 

40 DM/068258 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.20 10/2006 

41 DM/068274 2006.10.09 ETA SA MANU-
FACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 13 2011.10.09 10/2006 

42 DM/068275 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.10 10/2006 

43 DM/068277 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.10 10/2006 

44 DM/068278 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.10.10 10/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
45 DM/068279 2006.10.10 SWATCH AG 

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

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 7 2011.10.10 10/2006 

46 DM/068283 2006.10.24 
 

2006.06.08, 
06/2699, FR 

SAINT-GOBAIN 
DESJONQUE- 
RES, FR 

Flacon / Bottle / 
Flacon 

09-01 1 2011.10.24 10/2006 

47 DM/068285 2006.08.28 S.C.ARABES-
QUE S.R.L., 
RO 

Desen destinat 
pentru utilizarea pe 
etichetă şi pe panou 
publicitar / Drawing to 
be used for tab and 
publicity material / 
Dessin á destiné étre 
utilisé sur un onglet 
et sur du matériel 
publicitaire 

19-08 1 2011.08.28 10/2006 



DESIGN  MD - BOPI 3/2007 

 131 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 

data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de 

expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
07-02 DM/067842 2006.05.23 

 
2005.12.09, 05 

5953, FR 

TEFAL, FR Tigaie pentru clătite / 
Pancake griddles / 
Crępiers 

2 2011.05.23 10/2006 

07-02 DM/068124 2006.05.12 KRAFT FOODS 
DEUTSCHLAND 
HOLDING GMBH, 
DE 

Dozator pentru cafea / 
Coffee pad container / 
Contenant pour 
dosettes de café 

1 2011.05.12 10/2006 

09-01 DM/068224 2006.06.16 
 

2006.02.15, D 
06 00053, HU 

TAKÁCS, FERENC, 
HU 

Corpuri pentru vas cu 
miere, vas pentru 
miere / Body of a 
honey bottle; honey 
bottle / Corps de pot á  
miel; pot á miel 

2 2011.06.16 10/2006 

09-01 DM/068283 2006.10.24 
 

2006.06.08, 
06/2699, FR 

SAINT-GOBAIN 
DESJONQUERES, 
FR 

Flacon / Bottle / 
Flacon 

1 2011.10.24 10/2006 

09-03 DM/067891 2006.05.05 
 

2006.02.09, 
132516, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

Cutie pentru ciocolată / 
Box for chocolates / 
Boîte pour chocolat 

1 2011.05.05 10/2006 

10-02 DM/068194 2006.10.13 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2011.10.13 10/2006 

10-02 DM/068196 2006.10.13 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.13 10/2006 

10-02 DM/068197 2006.10.13 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.13 10/2006 

10-02 DM/068198 2006.10.13 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2011.10.13 10/2006 

10-02 DM/068203 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.10 10/2006 

10-02 DM/068206 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

7 2011.10.10 10/2006 

10-02 DM/068207 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.10 10/2006 

10-02 DM/068208 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2011.10.10 10/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-02 DM/068209 2006.10.10 SWATCH AG 

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

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.10 10/2006 

10-02 DM/068230 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână /  
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

7 2011.09.28 10/2006 

10-02 DM/068231 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână /  
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2011.09.28 10/2006 

10-02 DM/068240 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2011.09.28 10/2006 

10-02 DM/068241 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

6 2011.09.28 10/2006 

10-02 DM/068242 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână /  
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.09.28 10/2006 

10-02 DM/068248 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2011.10.20 10/2006 

10-02 DM/068249 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.20 10/2006 

10-02 DM/068250 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână /  
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

5 2011.10.20 10/2006 

10-02 DM/068252 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.20 10/2006 

10-02 DM/068253 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2011.10.20 10/2006 

10-02 DM/068254 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.20 10/2006 

10-02 DM/068255 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.20 10/2006 

10-02 DM/068256 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2011.10.20 10/2006 

10-02 DM/068257 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.20 10/2006 

10-02 DM/068258 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.20 10/2006 

10-02 DM/068274 2006.10.09 ETA SA MANUFAC-
TURE HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

13 2011.10.09 10/2006 

10-02 DM/068275 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.10 10/2006 

10-02 DM/068277 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.10 10/2006 

10-02 DM/068278 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.10.10 10/2006 

10-02 DM/068279 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

7 2011.10.10 10/2006 

10-07 DM/067848 2006.05.26 TURLEN HOLDING 
S.A., C/O CM 
MANAGEMENT 
SERVICES S.A., CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes 
de montres 

4 2011.05.26 10/2006 

10-07 DM/068204 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţări pentru ceasuri / 
Watch bracelets / 
Bracelets de montres 

2 2011.10.10 10/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-07 DM/068217 2006.10.03 ENDURA AG 

(ENDURA SA) 
(ENDURA LTD.), CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes 
de montres 

2 2011.10.03 10/2006 

10-07 DM/068229 2006.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas  
de mână / Watch 
bracelet / Bracelet de 
montres 

1 2011.09.28 10/2006 

10-07 DM/068251 2006.10.20 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas de 
mână / Watch bracelet / 
Bracelet de montre 

1 2011.10.20 10/2006 

11-01 DM/068195 2006.10.13 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), 
CH 

Bijuterii, în special 
inele, brăţări, coliere, 
cercei / Jewelry, 
including rings, 
bracelets, necklaces, 
earrings / Bijoux, 
notamment bagues, 
bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles 

16 2011.10.13 10/2006 

12-08 DM/067283 2005.11.30 DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Automobil / 
Automobile / 
Automobile 

1 2010.11.30 10/2006 

12-16 DM/067192 2005.11.11 DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Capac - capotă pentru 
autovehicul, calandru 
pentru autovehicul, 
capotă, bară de 
protecţie pentru 
autovehicul / Trunk 
lids for vehicles; 
radiator grille for 
vehicles; bonnet; 
bumpers for vehicles / 
Couvercles de coffres 
de véhicules; calandre 
de véhicules; capot; 
pare-chocs de 
véhicules 

8 2010.11.11 10/2006 

12-16 DM/067301 2005.11.24 DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Roată pentru 
autovehicul / Wheel 
for vehicle / Roue de 
véhicule 

1 2010.11.24 10/2006 

12-16 DM/067560 2006.02.24 
 

2005.11.18,  
40505880.2, 

DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Bară de protecţie 
pentru autovehicul, 
aripă de autovehicul, 
panou lateral pentru 
autovehicul, aripi 
pentru autovehicul, 
calandru, capotă / 
Bumpers for vehicles, 
vehicle wing, side 
panels for vehicles, 
vehicle wings, radiator 
grille for vehicles, 
hood for vehicles, 
tailgates for vehicles, 
bumper for vehicles, 
side panels for 
vehicles, vehicle 
wings, tailgates for 
vehicles / Pare-chocs 
de véhicules, aile de 
véhicule, panneaux 
latéraux de véhicules, 
ailes de véhicules, 
calandre de véhicule, 

18 2011.02.24 10/2006 
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    capot de véhicule, 
hayons de véhicules, 
pare-chocs de 
véhicules, panneaux 
latéraux de véhicules, 
ailes de véhicules, 
hayons de véhicules 

   

19-08 DM/068285 2006.08.28 S.C.ARABESQUE 
S.R.L., RO 

Desen destinat pentru 
utilizarea pe etichetă 
şi pe panou publicitar / 
Drawing to be used for 
tab and publicity 
material / Dessin á 
destiné  étre utilisé sur 
un onglet et sur du 
matériel publicitaire 

1 2011.08.28 10/2006 

20-02 DM/068205 2006.10.10 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Panou pentru 
expunerea bijuteriilor / 
Display stand for 
jewelry / Présentoir 
pour bijoux 

1 2011.10.10 10/2006 

24-02 DM/067784 2006.05.11 
 

2005.11.11, 
000433172-
0001, EM;  

2005.11.11, 
00043372-
0002, EM 

CILAG GMBH 
INTERNATIONAL, 
CH 

Dispozitiv pentru 
injecţii / Injection 
devices / Dispositifs 
pour injections 

2 2011.05.11 10/2006 
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NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele 
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi  modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi  
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/037964 MOSCHINO S.P.A., IT 1 2011.10.22(2R) 12/1997 10/2006 
2 DM/038038 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2011.10.30(2R) 12/1997 10/2006 
3 DM/038182 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2011.11.13(2R) 12/1997 10/2006 
4 DM/041860 COMPAGNIE GERVAIS DANONE 

(SOCIÉTÉ ANONYME), FR 
1 2011.12.19(2R) 3/1998 10/2006 

5 DM/057580 BEATRICE FEYLER, DE 1 2011.09.10(1R) 6/2002 10/2006 
6 DM/057727 SONY OVERSEAS SA, CH 1 2011.10.23(1R) 6/2002 10/2006 
7 DM/057871 KALVACHA ENGINEERING AD, BG 3 2011.09.24(1R) 7/2002 10/2006 
8 DM/057929 SONY OVERSEAS SA, CH 3 2011.10.03(1R) 7/2002 10/2006 
9 DM/057936 SONY OVERSEAS SA, CH 3 2011.10.10(1R) 7/2002 10/2006 
10 DM/058220 PROUST SIMAR, FR 6 2011.12.10(1R) 8/2002 10/2006 
11 DM/058265 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2011.12.13(1R) 8/2002 10/2006 

12 DM/058391 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2011.12.24(1R) 9/2002 10/2006 

13 DM/058478 PHARMACIA AB, SE 3 2011.12.19(1R) 9/2002 10/2006 
14 DM/058597 WESTFÄLISCHE TEXTIL-

GESELLSCHAFT KLINGENTHAL & 
CO. MBH, DE 

10(1,3,5,11,12,13,
15,16,19,20) 

2012.01.17(1R) 9/2002 10/2006 

15 DM/058873 JACQUES BOGART (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

2 2011.12.11(1R) 10/2002 10/2006 

16 DM/059215 MÜLHENS GMBH  & CO. KG, DE 2 2012.01.25(1R) 11/2002 10/2006 
17 DM/059650 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2011.12.28(1R) 12/2002 10/2006 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
n această secţiune sunt prezentate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 
din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n this section there are presented amendments produced in the legal state of the applications and 
titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; data 

relating to the withdrawn, refused, refiled in the omitted terms applications; cancelled, revalidated titles 
of protection; forfeiture of rights; data relating to the assignment, license, gage and franchise contracts; 
the errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Marcă 005840 4959 4/1997 
10/1997 

 

(730) 
Firma comercial-industrială 
„TИГИНА”, MD 
 

(730)  
SOCIETATEA PE ACŢI-
UNI DE TIP ÎNCHIS 
 "FABRICA DE ÎNCĂL-
ŢĂMINTE  "TИГИНА", MD 

2 Marcă 005551 5125 4/1997 
11/1997 
9/2006 
12/2006 
1/2007 

(730)  
AGURDINO-CHIMIA, 
Societate pe Acţiuni, MD 
 

(730) 
Societatea pe Acţiuni 
„MIDGARD TERRA”, 
MD 
 

3 Mărci 015735 
 

015736 
 

015737 

13196 
 

13197 
 

13198 

9/2005 
2/2006 
9/2005 
2/2006 
9/2005 
2/2006 

(730)  
Ungureanu Art S.R.L., MD 
Str. Bucureşti nr. 85, ap. 4,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
UNGUREANU ART 
S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 18, 
ap. 49,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova 

4 Mărci 005449 
 

005450 

4958 
 

4920 

4/1997 
10/1997 
4/1997 
9/1997 

 

(730)  
AGENŢIA MOLDOVEI 
PENTRU TRAFIC AUTO 
INTERNAŢIONAL, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 119,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730) 
ÎNTREPRINDEREA 
DE STAT AGENŢIA 
MOLDOVEI TRAFIC 
AUTO 
INTERNAŢIONAL, MD 
Str. Burebista nr. 108,  
MD-2032, Chişinău,  
Republica Moldova 

5 Marcă 005358 5732 11/1996 
8/1998 
12/2001 

 

(540) 

  
 

(540) 

  

6 Marcă 006154 5626 1/1998 
6/1998 

 

(730)  
COOPERATIVA "ATLANT", 
MD 
 

(730) 
Societatea cu 
Răspundere Limitată 
„ATLANT”, MD 

7 Mărci 006298 
 
 

007903 
 
 

008244 
 

5509 
 
 

6609 
 
 

7798 
 

11/1997 
4/1998 
12/2006 
3/1999 
9/1999 
12/2006 
9/2000 
3/2001 
12/2006 

(730)  
PHARMACIA ENTERPRISES 
S.A., LU 
 

(730) 
PFIZER 
ENTERPRISES 
SARL, LU 
 

8 Mărci  006090 
 

006091 
 

006092 
 

006093 

5432 
 

5433 
 

5434 
 

5435 

10/1997 
3/1998 
10/1997 
3/1998 
10/1997 
3/1998 
10/1997 
3/1998 

(730)  
101 Syon Lane, Isleworth, 
Middlesex TW7 5NP, Anglia 
 

(730)  
Parker House, Estate 
Road, New Haven, 
East Sussex,  
BN9 0AU,  
Regatul Unit 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 Marcă 005908 6234 10/1998 
4/1999 

 

(730)  
74 North Pasadena Avenue, 
3rd Floor, Pasadena,  
CA 91103,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
701 First Avenue, 
Sunnyvale,  
CA 94089,  
Statele Unite ale 
Americii 

10 Mărci 006713 
 
 

006714 
 
 

009033 
 
 

009034 

5829 
 
 

5830 
 
 

7512 
 
 

7513 

3/1998 
9/1998 
12/2006 
3/1998 
9/1998 
12/2006 
4/2000 
9/2000 
12/2006 
4/2000 
9/2000 
12/2006 

(730)  
PHARMACIA Aktiebolag, SE 
 

(730) 
Pfizer Health AB, SE 
 

11 Marcă 009648 8138 3/2001 
8/2001 
12/2006 

 

(730)  
575 Lexington Avenue, 
New York, New York,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730) 
13850 Cerritos 
Corporate Drive,  
Suite E, Cerritos, 
California 90703,  
Statele Unite ale 
Americii 

 

Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre 
cedent 

Date despre 
cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 016322 

2005.02.25 
13630 1/2006            

6/2006 
(730) 
GOMENIUK Iuri, MD 
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, 
MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 
 

(730) 
OOO Prodovolistvennaea 
kompania ZAGRAVA -
LUŢK, UA 
Vul. Podgaeţkaea nr. 13, 
bloc B, UA-43008, Luţk, 
Ucraina 

1017 
2007.02.01 

2 Marcă  015353 
2004.07.12 

 

13055 8/2005 
1/2006 

(730)  
INTELGRUP-COM 
S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 
32, ap. 8A, MD-3100, 
Bălţi,  
Republica Moldova 

(730)   
BEL-ALCO S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 37,  
MD-6201, Sîngerei,  
Republica Moldova 

1018 
2007.02.02 

 

3 Marcă  013740 
2003.10.10 

 

11643 
 

7/2004 
1/2005 

(730)  
ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, 
Sîngerei,  
Republica Moldova 

(730)  
BEL-ALCO S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 37,  
MD-6201, Sîngerei,  
Republica Moldova 

1019 
2007.02.02 

        
 
 
 
 



MD - BOPI 3/2007  

 139 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Mărci 003182 

1994.11.01 
003184 

1994.11.01 
003185 

1994.11.01 
003190 

1994.11.01 

R2016 
 

R2017 
 

R2018 
 

R2845 

9/1995 
3/2005 
 
 
 
 
1/1996 
3/2005 

(730) 
KANEBO KABUSHIKI 
KAISHA (KANEBO, 
LTD.), JP 
17-4, Sumida 5-chome,  
Sumida-ku, Tokyo, 
Japonia 

(730)  
Kabushiki Kaisha Kanebo 
Keshohin (Kanebo 
Cosmetics Inc.), JP 
11-2, Toranomon  
5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japonia 

1021 
2007.02.05 

 

5 Marcă  007082 
1997.09.03 

7058 10/1998 
3/2000 

(730) 
SOROLOC S.R.L., MD 
Str. Fiofana Budde  
nr. 34, bloc a,  
MD-3000, Soroca,  
Republica Moldova 

(730) 
MILLAGRO S.R.L., MD 
Str. Fiofana Budde nr. 15,  
MD-3000, Soroca,  
Republica Moldova 

1022 
2007.02.06 

 

6 Cerere 
de 
înregis- 
trare a 
mărcii 

018323 
2005.11.24 

 

– 3/2006 
 

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

(730)   
Kaufland Warenhandel 
GmbH & Co. KG, DE 
Rötelstrasse 35,  
74172 Neckarsul, 
Germania 
 

1023 
2007.02.07 

 

 

Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului de 

protecţie, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul 
şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului de 
protecţie 

Date despre 
licenţiator  

Date despre 
licenţiat 

Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă IR 712465 
 

(730)   
ETAM, FR 
57-59, rue Henri 
Barbusse, 92110 
Clichy, Franţa 

(730)   
1.2.3., FR 
57-59,rue Henri 
Barbusse, 
92110 Clichy, 
Franţa 

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

1026 
2007.02.08 

 

2 Mărci IR 216180 
IR 744378 
IR 830939 

 

(730)   
ETAM, FR 
57-59, rue Henri 
Barbusse, 92110 
Clichy, Franţa 

(730)   
ETAM PRET A 
PORTER, FR  
57-59, rue Henri 
Barbusse,  
92110 Clichy, 
Franţa 

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

1027 
2007.02.08 

 

3 Mărci IR 216180 
IR 744378 
IR 830939 
 

(730)   
ETAM, FR 
57-59, rue Henri 
Barbusse, 92110 
Clichy, Franţa 

(730)   
ETAM 
LINGERIE, FR  
57-59, rue Henri 
Barbusse, 92110 
Clichy, Franţa 

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

1028 
2007.02.08 

 

4 Marcă IR 894099 
 

(730)   
ETAM, FR 
57-59, rue Henri 
Barbusse, 92110 
Clichy, Franţa 

(730)   
ETAM 
LINGERIE, FR  
57-59, rue Henri 
Barbusse, 92110 
Clichy, Franţa 

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

1029 
2007.02.08 
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FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul 

depozitului, data depozitului, data respingerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea  
de brevet de invenţie, articolul din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie  

sau temeiul în baza căruia a fost respinsă cererea 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit Data respingerii (41) Nr. BOPI Temei 

1 MD a 2001 0277 2001.08.29 2007.01.30 5/2003 Art. 6 

 

KA4A Lista brevetelor de invenţie al căror termen  
de valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei 

de menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul  
de restabilire), conform art. 30 din Legea nr. 461/1995  

(situaţia la 2007.03.01) 
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,  
data încetării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST.3 OMPI (11) 
Nr. 

brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data 
încetării 

termenului 
de 

valabilitate 
1 2 3 4 5 6 
1 ACADEMIA DE INGINERI DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 2495 a 2001 0186 2001.06.15 2006.06.15 
2 BĂTRÂNU Marina, MD 1856 a 2000 0110 2000.06.27 2006.06.27 
3 COVENTRY UNIVERSITY, GB; MERRITT  Dan, GB 1237 95-0101 1993.06.25 2006.06.25 
4 COVENTRY UNIVERSITY, GB; MERRITT Dan, GB 1793 96-0036 1994.06.23 2006.06.23 
5 DARIENKO  Evgeny, MD 565 94-0178 1994.06.30 2006.06.30 
6 DICUSAR Galina, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; LUPU 

Olga, MD; MOŞANU Aliona, MD; TARLEV Vasile, MD; 
COSTOV Petru, MD 

2511 a 2003 0157 2003.06.26 2006.06.26 

7 FATEEV Vladislav, MD 2140 a 2001 0191 2001.06.21 2006.06.21 
8 FRANZELUŢA S.A., COMBINAT DE PANIFICAŢIE DIN 

CHIŞINĂU, MD 
1729 99-0182 1999.06.18 2006.06.18 

9 FRANZELUŢA S.A., COMBINAT DE PANIFICAŢIE DIN 
CHIŞINĂU, MD 

2014 a 2001 0197 2001.06.22 2006.06.22 

10 HELIBRASAS S.R.L., MD 2401 a 2003 0159 2003.06.27 2006.06.27 
11 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 514 95-0313 1995.06.14 2006.06.14 
12 INVINCOM S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE 

PRODUCŢIE, MD 
2239 a 2002 0168 2002.06.24 2006.06.24 

13 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ 
"EUROFARM" S.R.L., MD 

1779 a 2001 0206 2001.06.29 2006.06.29 

14 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ 
"EUROFARM" S.R.L., MD 

1898 a 2001 0204 2001.06.29 2006.06.29 

15 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ 
"EUROFARM" S.R.L., MD 

1918 a 2001 0205 2001.06.29 2006.06.29 

16 LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE 
SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI 
ÎNALTE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLID AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2781 a 2001 0181 2001.06.13 2006.06.13 

17 MORDVINOV Ghenadie, MD 948 97-0170 1997.06.26 2006.06.26 
18 OENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-

ŞTIINŢIFICĂ, MD 
2500 a 2003 0153 2003.06.24 2006.06.24 
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1 2 3 4 5 6 
19 OENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-

ŞTIINŢIFICĂ, MD 
2526 a 2003 0154 2003.06.24 2006.06.24 

20 TCACENCO Andrei Achim, MD; GAVREV Valeriu, MD 2534 a 2003 0148 2003.06.17 2006.06.17 
21 UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., US 1031 94-0155 1994.06.21 2006.06.21 
22 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 

FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

1610 a 2000 0113 2000.06.29 2006.06.29 

23 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

1962 a 2001 0176 2001.06.08 2006.06.08 

24 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2426 a 2001 0193 2001.06.21 2006.06.21 
25 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2703 a 2001 0200 2001.06.25 2006.06.25 
26 UZINA DE TRACTOARE, "TRACOM" S.A., MD 486 96-0182 1996.06.26 2006.06.26 
27 UZINA DE TRACTOARE, "TRACOM" S.A., MD 1686 a 2000 0100 2000.06.13 2006.06.13 
28 UZINA DE TRACTOARE, "TRACOM" S.A., MD 1904 99-0180 1999.06.16 2006.06.16 

 
MM4A Lista brevetelor de invenţie al căror termen de 

valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea 
taxei de menţinere în vigoare a brevetului (fără dreptul  
de restabilire), conform art. 30 din Legea nr. 461/1995 

(situaţia la 2007.03.01) 
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform 

normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării termenului 
de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

Data încetării 
termenului de 

valabilitate 
1 2 3 4 5 6 
1 BABII Sergiu, MD 2057 a 2002 0047 2002.01.10 2006.01.10 
2 BRATAN Larisa, MD; CRASNOVA Nadejda, 

MD 
1848 a 2000 0202 2000.12.08 2005.12.08 

3 FIRMA ŞTIINŢIFICĂ-COOPERATISTĂ DE 
PRODUCŢIE "DESIGN-BIROU", MD 

249 95-0206 1994.12.09 2005.12.09 

4 FIRMA ŞTIINŢIFICĂ-COOPERATISTĂ DE 
PRODUCŢIE "DESIGN-BIROU", MD 

283 95-0205 1994.12.09 2005.12.09 

5 FROLOV Iurie, MD 1231 98-0259 1998.12.16 2005.12.16 
6 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE 

ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; 
COMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI 
CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU 
TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD 

217 95-0067 1994.12.29 2005.12.29 

7 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT 
DIN MOLDOVA, MD 

1946 a 2001 0028 2001.01.31 2006.01.31 

8 IVANCENCO Serghei, MD; IVANCENCO 
Alexei, MD 

1323 98-0236 1998.12.01 2005.12.01 

9 MIHAILENCO Alexandr, MD 1810 a 2001 0003 2000.12.27 2005.12.27 
10 PALAMARCIUC Petru, MD 2521 a 2002 0043 2002.01.03 2006.01.03 
11 POPUŞOI Leonid, MD 2915 a 2001 0358 2001.11.01 2003.11.01 
12 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, CH 13 94-0061 1994.01.17 2006.01.17 
13 TARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; 

GONŢA Maria, MD; URÂTU Dionis, MD; 
ACHIMOVA Elena, MD 

1010 97-0314 1997.12.01 2005.12.01 

14 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

1746 a 2000 0211 2000.12.18 2005.12.18 



MD - BOPI 3/2007 

 142 

1 2 3 4 5 6 
15 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
1774 a 2001 0006 2000.12.28 2005.12.28 

16 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

1790 a 2000 0212 2000.12.19 2005.12.19 

17 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

1791 a 2001 0005 2000.12.28 2005.12.28 

18 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

2107 a 2000 0201 2000.12.08 2005.12.08 

19 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT 
DIN MOLDOVA, MD 

1782 a 2001 0004 2000.12.28 2005.12.28 

20 WARNER-LAMBERT COMPANY, US 1632 96-0217 1995.01.23 2006.01.23 
21 ZAMBON GROUP S.P.A., IT 1788 97-0243 1995.12.07 2005.12.07 

 
 

FA9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase /  
Withdrawn applications for plant varieties/ 
Отозванные заявки на выдачу патента на сорт 

растения 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul cererii, data depozitului, denumirea 

populară a plantei şi taxonul botanic, denumirea soiului, numele sau denumirea solicitantului, numele 
amelioratorului, data retragerii cererii,  articolul din Legea nr. 915/1996 privind protecţia soiurilor  
de plante şi/sau regula din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 915/1996 în baza căreia a fost  

retrasă cererea 

Nr. 
crt. 

Nr. cererii/   
Data depozit     

Denumirea populară                           
 (Taxonul botanic)                         

Denumirea  
soiului 

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Data  
retragerii   

Temeiul 
retragerii 

No. Application 
number/   
Filing date   

Common name                  
(Botanical taxon)               
 

Variety 
denomination 
 

a.  Applicant  
b. Breeder                     

Date of 
withdrawal  

Grounds 
for 
withdrawal  

№ 
п/п 

Номер 
заявки/ 
Дата подачи 

Общепринятое 
название вида 
(Ботанический 
таксон)      

Наименование 
сорта 

а. Заявитель 
b. Селекционер                        

Дата отзыва Основание 
для отзыва 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 

v 2005 0015 
2005.11.28 

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

 
BOGDAN 

 
a.   INSTITUTUL DE 

GENETICĂ AL 
ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A 
REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 

b.   CELAC Valentin, 
MD; BUDAC 
Alexandru, MD 

 

 
2007.01.09 

 
Reg. 36.5 
din 
Regulamen-
tul de 
aplicare a 
Legii nr. 
915/1996 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcii radiate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, data radierii cererii, 

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

Data radierii Nr. BOPI 

1 015158 2004.07.14 2007.01.11 6/2005 
2 015796 2004.09.30 2007.02.19 4/2006 

3 015840 2004.12.07 2007.02.19 4/2006 

4 015943 2004.11.29 2007.02.19 4/2006 

5 016858 2005.04.29 2007.02.19 4/2006 

6 016606 2005.03.31 2007.02.19 4/2006 

7 016607 2005.03.31 2007.02.19 4/2006 

8 016608 2005.03.31 2007.02.19 4/2006 

9 016722 2005.04.11 2007.02.19 4/2006 
10 016814 2005.04.20 2007.02.19 4/2006 

11 016826 2005.04.27 2007.02.19 4/2006 

12 016864 2005.05.06 2007.02.19 4/2006 

13 016865 2005.05.06 2007.02.19 4/2006 

14 016965 2005.05.16 2007.02.19 4/2006 

15 016978 2005.05.18 2007.02.19 4/2006 

16 018354 2005.12.27 2007.02.19 4/2006 

17 018355 2005.12.27 2007.02.19 4/2006 

 
Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră  

în trimestrul II 2007 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării, numărul depozitului, denumirea 
mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

 
Nr. 
crt. 

(111)  
Numărul 

înregistrării 

(210) 
Numărul 

depozitului 

(540) 
 Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 
(730) Titularul, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  5014 006431  2007.04.14 WEST WORLDWIDE CORP S.R.L., 

întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
2  5015 006432  2007.04.14 WEST WORLDWIDE CORP S.R.L., 

întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
3  5016 006433  2007.04.14 WEST WORLDWIDE CORP S.R.L., 

întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
4  5017 006434 M RL T 2007.04.14 WEST WORLDWIDE CORP S.R.L., 

întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
5  5018 006435  2007.04.14 WEST WORLDWIDE CORP S.R.L., 

întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
6  5019 006436 TR 2007.04.14 WEST WORLDWIDE CORP S.R.L., 

întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
7  5020 006437 C 2007.04.14 WEST WORLDWIDE CORP S.R.L., 

întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
8  5021 006438 M 2007.04.14 WEST WORLDWIDE CORP S.R.L., 

întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
9  5022 006439 СТАРОАРБАТСКОЕ 2007.04.14 DK-INTERTRADE S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
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10  5023 006440  2007.04.14 DK-INTERTRADE S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
11  5024 006441  2007.04.14 DK-INTERTRADE S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
12  5025 006442 ТАГАНСКОЕ 2007.04.14 DK-INTERTRADE S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
13  5154 006390 M  inform 

W.GERMAN 
DESIGN  
ECHTES 

OBERLEDER 

2007.04.03 TIGHINA, firmă comercial-industrială, 
MD 

14  5227 006450 ALUTMAR 2007.04.16 MOŞCOVICI Mihail, MD 
15  5228 006461 IGNIS 2007.04.18 IGNIS, întreprindere de producţie  

şi comerţ, MD 
16  5264 006603 aib 2007.05.22 MOLDOVA-AGROINDBANK S.A.,  

bancă comercială, MD 
17  5265 006731 MOŞCO 2007.06.25 MOŞCO, societate pe acţiuni  

de tip închis, MD 
18  5359 006521 EMAIL PF-115 K 2007.04.16 MIDGARD TERRA S.A., MD 
19  5360 006604 Moldova 

Agroindbank 
2007.05.25 MOLDOVA-AGROINDBANK S.A.,  

bancă comercială, MD 
20  5378 006728  2007.06.25 GB & Co S.A., MD 
21  5417 006651 AEROPORTUL 

INTERNATIONAL 
CHIŞINĂU 

2007.06.04 AEROPORTUL INTERNAŢIONAL 
CHIŞINĂU, întreprindere de stat, MD 

22  5514 006475 NOSTRADAMUS 2007.04.21 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 

23  5515 006733 Santa Esmeralda 2007.06.26 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 

24  5516 006734 Santa Luiza 2007.06.26 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 

25  5517 006735 Santa Maria 2007.06.26 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 

26  5518 006736 IZUMRUD 2007.06.26 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 

27  5519 006737 Santa Tereza 2007.06.26 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 

28  5528 006476 GRANAT 2007.04.21 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 

29  5563 006727 VINIMPEX S.R.L. 2007.06.25 VINIMPEX S.R.L., întreprindere mixtă, 
fabrică de vinuri şi coniacuri, MD 

30  5612 006427 GRAPE Valley 2007.04.11 GRAPE VALLEY  S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-irlandeză, 
MD 

31  5630 006411  2007.04.07 THE COCA-COLA COMPANY, 
corporaţia statului Delaware, US 

32  5631 006412 PANACEA 2007.04.07 PANACEA, societate pe acţiuni de tip 
închis, farmacie, MD 

33  5632 006458 AS 2007.04.17 ANASTASIA S.R.L., MD 
34  5633 006487 VC 2007.04.23 VINURI DE COMRAT S.A., MD 
35  5647 006493 Scala 2007.04.02 LEGO Juris A/S, DK 
36  5648 006496 STOCRIN 2007.04.24 Merck & Co., Inc., a New Jersey 

Corporation, US 
37  5669 006396 ADJULYT 2007.04.03 Glaxo Group Limited, GB 
38  5672 006415 HÈRMES EAU 

D'ORANGE 
VERTE 

2007.04.10 Hermes International Societe en 
Commandite par Actions, FR 

39  5676 006502 MEMRIC 2007.04.29 BEECHAM GROUP p.l.c., GB 
40  5678 006602 SHIVAKI 2007.04.10 SHIVAKI (JAPAN) INDUSTRIES 

LIMITED, HK 
41  5681 006384 BUTADION 2007.04.02 RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI 

GYÁR RT., HU 
42  5693 006430 IS 2007.04.14 INTERSERVICE, firmă de producţie 

cu autogestiune a Camerei de Comerţ 
şi Industrie a Republicii Moldova, MD 

43  5694 006499 TOP 2007.04.25 TOP S.R.L., firmă comercială  
de producere, MD 
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44  5695 006515 SMART 2007.04.03 Soros Business & Management 

Foundation, Corporation of the State 
of Delaware (Not-for-Profit), US 

45  5696 006516 SMART 2007.04.03 Soros Business & Management 
Foundation, Corporation of the State 
of Delaware (Not-for-Profit), US 

46  5698 006563 ВОДОЛЕЙ 2007.04.23 VINURI DE COMRAT S.A., MD 
47  5699 006564 ЧЁРНЫЙ МОНАХ 2007.04.23 VINURI DE COMRAT S.A., MD 
48  5700 006572 TELECOM 

HOLDING 
2007.05.19 TELECOM HOLDING S.A., MD 

49  5701 006606 IUSMAR 
 ЮСМАР 

2007.05.26 IUSMAR, firmă tehnico-ştiinţifică, MD 

50  5703 006793 PRO SUNNY 
GRAPE PSG 

2007.06.24 PRO SANNY GRAPE S.R.L., MD 

51  5713 006466 Довгань 2007.04.21 ZACRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSCHESTVO "GRIDAR", RU 

52  5720 006385 DERMOSOLON 2007.04.02 RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI 
GYÁR RT., HU 

53  5726 006544 ЧЁРНАЯ РОЗА 2007.05.08 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 

54  5727 006571 UPS ONLINE 2007.05.16 United Parcel Service of America, Inc. 
(a Delaware Corporation), US 

55  5742 006512 REQUIP 2007.05.06 SmithKline Beecham p.l.c., GB 
56  5743 006615 TURVEL 2007.05.14 PFIZER PRODUCTS INC., corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Connecticut, US 

57  5746 006627  2007.05.29 INMARC S.A., centru de informatizare 
şi marketing, MD 

58  5747 006636  2007.06.04 BERECHET CEADÎR-LUNGA, 
combinat de produse cerealiere, MD 

59  5750 006677 pizza MOLD 2007.06.06 DOCA MOLD S.R.L., MD 
60  5751 006698 Tetra Pak More 

than the package 
2007.06.13 TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., CH 
61  5752 006699 MORE THAN THE 

PACKAGE 
2007.06.13 TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., CH 
62  5753 006700 H HERMES 2007.06.13 Hermes International Societe en 

Commandite par Actions, FR 
63  5754 006715 CONTRADICTION 2007.05.22 Calvin Klein Cosmetic Corporation, 

corporatia Statului Delaware, US 
64  5755 006729 VINAPS 2007.06.24 ŢUŢUC Victor, MD 
65  5759 006459  2007.04.17 DK-INTERTRADE S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
66  5760 006460  2007.04.17 DK-INTERTRADE S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
67  5768 006486 VLAD-S VS 2007.04.23 VLAD-S S.R.L., firmă de producţie  

şi comerţ, MD 
68  5777 006547 R&R 2007.05.08 "R & R", societate pe acţiuni de tip 

închis, MD 
69  5778 006548 TINEREŢE 2007.05.08 "R & R", societate pe acţiuni de tip 

închis, MD 
70  5779 006549 ВЕСЕННЯЯ  

VESENEAIA     
2007.05.08 "R & R", societate pe acţiuni de tip 

închis, MD 
71  5780 006550 FECTIVA 2007.05.08 "R & R", societate pe acţiuni de tip 

închis, MD 
72  5781 006742 NUFĂRUL ALB 2007.06.27 NUFĂRUL ALB, sanatoriu, MD 
73  5783 006641  2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
74  5785 006644 FORCE FOR 

GOOD 
2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 

75  5787 006646 METATONX 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
76  5788 006647 CITRISOMES 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
77  5789 006648 GLACIAL 

THERAPY 
2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 

78  5790 006649 HEALTHTRIM 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
79  5791 006650 LEAF CLEAN 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
80  5792 006656 INTERIOR 

DESIGN 
2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 

81  5793 006657 IDN 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
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82  5796 006660 HYLATREX 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
83  5797 006661 JUNGAMALS 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
84  5800 006665 CEREGEN 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
85  5802 006668  2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
86  5803 006669 EVERGLIDE 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
87  5804 006670 POLISHING BAR 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
88  5805 006672  2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
89  5806 006673 ab TM 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
90  5807 006674 mha 2007.06.05 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 
91  5808 006678 ELASTESSE 2007.06.09 THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY, US 
92  5810 006686 NEL 2007.06.02 HAYAT KIMYA SANAYI  A.Ş., TR 
93  5812 006697 SUNOLA 2007.06.11 INTERNATIONAL FOODSTUFFS 

Co., AE 
94  5815 006473 Mold-Nord 2007.04.02 INFAR OOD, filiala firmei bulgare în 

Moldova, MD 
95  5818 006620 ФРОНТИН 2007.05.30 EGIS GYOGYSZERGYAR RT., HU 
96  5819 006621 ЭГИЛОК 2007.05.30 EGIS GYOGYSZERGYAR RT., HU 
97  5820 006622 ФЛОКСЭТ 2007.05.30 EGIS GYOGYSZERGYAR RT., HU 
98  5821 006623 ШПИТОМИН 2007.05.30 EGIS GYOGYSZERGYAR RT., HU 
99  5822 006624 ЛУЦЕТАМ 2007.05.30 EGIS GYOGYSZERGYAR RT., HU 

100 5823 006625 КАЛДИУМ 2007.05.30 EGIS GYOGYSZERGYAR RT., HU 
101 5824 006633 Bahman 2007.05.16 "BULGARTABAK-HOLDING" A.O., 

BG 
102 5825 006634 TIR 2007.05.16 "BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG 
103 5826 006691 JAVA Powered 2007.06.11 Sun Microsystems, Inc., US 
104 5828 006702 Techno Design 2007.06.16 DOVAS S.A., MD 
105 5836 006739 FOTO Art Salon 2007.06.26 IULIA-F S.R.L., firmă, MD 
106 5837 006740 IULIA-F 2007.06.26 IULIA-F S.R.L., firmă, MD 
107 5838 006751 МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ 
2007.06.30 INFAR OOD, filiala firmei bulgare în 

Moldova, MD 
108 5839 006752 ETER-C 2007.06.30 ETER-C S.A., MD 
109 5851 006696 PICCADELI 2007.06.04 INTERNATIONAL FOODSTUFFS 

CO., AE 
110 5859 006569 VA 2007.05.16 VALEX S.A., societate pe acţiuni de 

tip închis, MD 
111 5860 006570 VALEX 2007.05.16 VALEX S.A., societate pe acţiuni de 

tip închis, MD 
112 5861 006701 GHIDIGHICI 2007.06.16 GHIDIGHICI, gospodărie didactică, 

MD 
113 5866 006694 HAYAT 2007.05.16 INTERNATIONAL FOODSTUFFS 

Co., AE 
114 5867 006781 SANINO 2007.04.30 EVYAP SABUN YAG GLISERIN 

SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

115 5868 006782 DURU 2007.04.30 EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

116 5869 006783 ELVAN 2007.04.30 EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

117 5870 006784 ARKO 2007.04.30 EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

118 5871 006786 EVYAP 2007.04.30 EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

119 5872 006787 PAMELA 2007.04.30 EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

120 5873 006788 Franklin Electric  
FE 

2007.06.02 Franklin Electric Co., Inc. (corporaţie 
din statul Indiana), US 

121 5874 006789 FE 2007.06.02 Franklin Electric Co., Inc. (corporaţie 
din statul Indiana), US 

122 5884 006716 SMINT  INSTANT 
FRESHNESS 

2007.05.26 ENRIQUE BERNAT F., S.A., ES 
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123 5886 006805 RODALE'S MEN'S 

HEALTH 
2007.06.30 RODALE, INC., US 

124 5893 006773 AMIGO 2007.05.14 CHIQUITA BRANDS, Inc., a 
Corporation of the State of Delaware, 
US 

125 5895 006775 BBC 2007.06.24 THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION, GB 

126 5921 006483 IMPERIUVIN 2007.04.22 CUZNEŢOV Ghenadie, MD 
127 5922 006741 EUROSHELL 2007.06.26 SHELL BRANDS INTERNATIONAL 

AG, CH 
128 5923 006770 GREENERBURN 2007.05.12 Afton Chemical Limited, GB 
129 5927 006809 BARNES & NOBLE 2007.05.21 Barnes & Noble College Bookstores, 

Inc., corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului New York,  
US 

130 5936 006703 ICI 2007.06.18 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 
PLC, GB 

131 5937 006704 ICI 2007.06.18 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 
PLC, GB 

132 5955 006414 МОМЕНТ 2007.04.10 HENKEL KGaA, DE 
133 5956 006609 RA RENAN 2007.04.29 RENAN S.R.L., firmă de transport şi 

comerţ, MD 
134 5957 006637 R 2007.06.06 ROMĂNEŞTI  S.A., MD 
135 5958 006720 BORJOMI 2007.05.27 BORJOMI BOTTLING FACTORY  

NO. 2, GE 
136 5960 006790 SQUEEZY 2007.05.21 GILLETTE CANADA COMPANY,  

also trading as Oral-B Laboratories, 
CA 

137 5961 006791 SQUISH GRIP 2007.05.21 GILLETTE CANADA COMPANY,  
also trading as Oral-B Laboratories, CA 

138 6012 006495 CAMPOFRIO 2007.04.23 CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A., 
ES 

139 6013 006503 AVIS 2007.04.30 WIZARD CO., INC., US 
140 6016 007039 MAY 2007.06.13 May Milch GmbH & Co. KG, DE 
141 6029 006565 MEDICAS-E 2007.04.24 UNIVERSITATEA DE STAT DE 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE 
TESTEMIŢANU"  DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

142 6043 006679 LA ROCCATA 2007.06.06 LOUIS CARTIER 
HANDELGESELLSCHAFT S.A., 
întreprindere mixtă moldo-
luxemburgheză, MD 

143 6044 006680 KECELI 2007.06.06 LOUIS CARTIER 
HANDELGESELLSCHAFT S.A., 
întreprindere mixtă moldo-
luxemburgheză, MD 

144 6045 006683 TOCEY 2007.06.06 LOUIS CARTIER 
HANDELGESELLSCHAFT S.A., 
întreprindere mixtă moldo-
luxemburgheză, MD 

145 6078 006628 ATC 2007.05.29 AGROTEHCOMERŢ S.A., MD 
146 6083 006710 SOSSI 2007.06.19 CEMA S.A., societate mixta moldo-

ceho-americană, MD 
147 6087 006635 UNIPLAST 2007.06.05 UNIPLAST S.R.L., MD 
148 6125 006508 МОНАСТЫРСКАЯ 

ЛЕГЕНДА 
LEGENDA 

MĂNĂSTIRII 

2007.04.30 DESIGN-BIROU, firmă ştiinţifică-
cooperatistă de producţie, MD 

149 6126 006509 ЛЕГЕНДА 
ГАЙДУКА 
LEGENDA 

HAIDUCULUI 

2007.04.30 DESIGN-BIROU, firmă ştiinţifică-
cooperatistă de producţie, MD 

150 6211 006545 C & C  Holland 
Trading cash & 

carry 

2007.05.08 HOLLAND TRADING S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

151 6222 006732 ENERGOGARANT 2007.06.25 ENERGOGARANT S.A., companie de 
asigurări, MD 
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152 6254 006706 SINGARELA 

СИНГАРЕЛЛА 
2007.06.19 CEMA S.A., societate mixtă moldo-

ceho-americană, MD 
153 6293 006367 VORNICENI S.A. 2007.04.03 VORNICENI S.A., MD 
154 6301 006554 InLaC S.A. 2007.05.13 INLAC S.A., MD 
155 6306 006371 ŢEPEŞ VLADA IST 2007.04.03 VLADA-IST S.R.L., MD 
156 6317 006514 C 2007.04.22 FABRICA DE CONSERVE DIN 

CĂLĂRAŞI S.A., MD 
157 6330 006447 AMARETTO 

EMPIRE  
AMARETTO 
IMPERIAL 

2007.04.16 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI 
VINULUI, MD 

158 6332 006472 AMARETTO 
RENAISSANCE  

AMARETTO 
RENASCENCE 

AMARETTO 
RENAŞTERE 

2007.04.16 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI 
VINULUI, MD 

159 6407 006559 CARAMELA 
LĂMÎIŢA 

2007.05.13 BUCURIA S.A., MD 

160 6447 007149 SCHLUMBERGER 2007.06.24 Schlumberger Limited, US 
161 6512 006511 BODY FITNESS 2007.05.06 THE POLO/LAUREN COMPANY, 

L.P., US 
162 6518 006513 77 2007.05.06 AGRO-MIX S.R.L., firmă comercială 

de producere, MD 
163 6522 006591 MB  Marina Batrinu 2007.05.23 BATRINU Marina, MD 
164 6692 007147 STARBUCKS 2007.05.21 Starbucks Corporation (care activează 

ca Starbucks Coffee Company), 
corporaţie din statul Washington, US 

165 6693 007148 STARBUCKS 2007.05.22 Starbucks Corporation (care activează 
ca Starbucks Coffee Company), 
corporaţie din statul Washington, US 

166 6756 006981 STALINSKAYA 2007.04.21 SC PRODAL 94 S.R.L., RO 
167 6854 006568  2007.05.14 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
168 6861 006429 БЗБН 2007.04.14 FABRICA DE BĂUTURI 

NEALCOOLICE DIN BENDER, MD 
169 6879 006599 VALENTIN & 

VALENTINA 
2007.05.27 GAVRELIUC Valentin, MD 

170 6937 006605  2007.05.26 IUSMAR, firmă tehnico-ştiinţifică, MD 
171 6946 006771 FF 2007.06.27 FREE FISHERIES S.A., MD 
172 6986 006612 CLEOPATRA 2007.05.30 BLIUC VICTORIA, MD 
173 7067 006607 NEGRESĂ   

NEGRESSE   
NEGRESS  

НЕГРИТЯНКА 

2007.05.27 Combinatul de Vinuri şi Coniacuri, MD 

174 7196 006630 The WORLD of 
WINE 

2007.06.03 ALIANŢA S.R.L., firmă, MD 

175 7331 006684  2007.04.11 LOZANA, firmă comercială de 
producere, MD 

176 7332 006690 MAREŞAL 
MARSHAL  
МАРШАЛ 

2007.06.11 VINEX-VICTORIA S.R.L., fabrică de 
vinuri, MD 

177 7437 006518 FAX 2007.04.30 EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

178 7501 006707 MILENA МИЛЕНА 2007.06.19 CEMA S.A., societate mixtă moldo-
ceho-americană, MD 

179 7578 006393 CUMIR  
КУМИР 

2007.04.04 United Wine Company S.R.L., MD 

180 7579 006712 ШАРМ  
CHARME 

2007.06.19 CEMA S.A., societate mixtă moldo-
ceho-americană, MD 

181 7590 006705 MELANCOLIE 
MEЛАНХОЛИЯ 

2007.06.19 CEMA S.A., societate mixtă moldo-
ceho-americană, MD 

182 7734 007166 ULIM 2007.06.26 ULIM, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, MD 

183 8108 006391 CARLSON 
КАРЛСОН 

2007.04.04 CEMA S.A., societate mixtă moldo-
ceho-americană, MD 

184 8663 006613 B 2007.05.30 SCORENI S.A., MD 
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185 8780 006389 ANTICOR 2007.04.04 ANTICOR, societate pe acţiuni, MD 
186 8940 006748  2007.06.16 MOLDCARTON S.A., MD 
187 R269 000556 REGLAN 2007.06.09 SANOFI-SYNTHELABO, corporaţie 

organizată conform legilor Franţei, FR 

 
Lista mărcilor anulate conform art. 27 (1) a)  

din Legea nr. 588/1995 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării, numărul depozitului,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

 
Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 

înregistrării 

(210) 
Numărul 

depozitului 

(540) 
Denumirea 

mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 4515 005664  2006.08.02 PIAŢA CENTRALĂ, întreprindere 

municipală, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 63,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

2 4517A 005706 Izvoraş 2006.08.14 Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3 4526 005729 APRIORI 2006.08.24 APRIORI S.R.L, centru de inovaţii, MD 
Str. Mioriţa nr. 3, bloc 2, ap. 43,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

4 4650 005738  2006.08.28 MÎNUŢA DE AUR, societate cu răspundere 
limitată, MD 
Str. Tighina nr. 35, ap. 1,  
MD-2053, Chişinău, Republica Moldova 

5 4661 005723 CONSONA 2006.08.22 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4400, Bravicea, Călăraşi,  
Republica Moldova 

6 4662 005724  2006.08.22 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4400, Bravicea, Călăraşi,  
Republica Moldova 

7 4663 005725  2006.08.22 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-americană, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

8 4664 005726 850 2006.08.22 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-americană, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

9 4665 005727 PRELUDIU 2006.08.22 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-americană, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

10 4876 005696 ISABELA 2006.08.13 DK-INTERTRADE  S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

11 5096 005703 GAMBRINUS 2006.08.13 GAMBRINUS S.R.L., MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 4, bloc 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

12 5112A 005708 Floare 2006.08.14 Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

13 5193 005682 Q QUALITY 
DUREX 

2006.08.08 LRC PRODUCTS LIMITED, GB 
London International House,  
Turnford Place, Broxbourne, Hertfordshire, 
En 10 6LN, Regatul Unit 
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14 5194 005683 SENSITOL 2006.08.08 LRC PRODUCTS LIMITED, GB 

London International House,  
Turnford Place, Broxbourne, Hertfordshire, 
En 10 6LN, Regatul Unit 

15 5195 005684 SAFE PLAY 2006.08.08 LRC PRODUCTS LIMITED, GB 
London International House,  
Turnford Place, Broxbourne, Hertfordshire, 
En 10 6LN, Regatul Unit 

16 5198 005721 SUNSET 2006.08.20 ALTADIS S.A., ES 
Eloy Gonzalo, 10, 28010 Madrid, Spania 

17 5210 005681 SunTree 2006.08.08 SUNTREE B.V., NL 
Rapenburgerstraat 109, 1011 VL, 
Amsterdam, Olanda 

18 5215 005802 ARCH 
DELUXE 

2006.08.19 MCDONALD’S CORPORATION, corporaţia 
statului Delaware, US 
One McDonald’s Plaza, Illinois 60521, City 
of  Oak Brook, Statele Unite ale Americii 

19 5267 005687  2006.08.12 PALIN-PALNIŢCHI, întreprindere 
individuală, MD 
Bd. Moscova nr. 15, bloc 3, ap. 93,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

20 5281 005663 VITOL 2006.08.01 VITOL S.R.L., MD 
Str. I. Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 7,  
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 

21 5286 005745  2006.08.14 BERENTZEN BRENNEREIEN GMBH&CO., 
DE 
Ritterstrasse 7, 49740, Haselunne, 
Germania 

22 5307 005659 FREE ZONE 2006.08.01 EXPO-BUSINESS-CHIŞINĂU, zona 
antreprenoriatului liber,  
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

23 5308 005692 White strong 
Wine 

2006.08.13 WEST WORLDWIDE CORP S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 26,  
MD-4400, Calăraşi, Republica Moldova 

24 5351 005693 LIDIA 2006.08.13 DK-INTERTRADE  S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

25 5352 005694 Aligote 2006.08.13 WEST WORLDWIDE CORP S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 26,  
MD-4400, Calăraşi, Republica Moldova 

26 5366 005787 Dilmah TOP 
BRU 

2006.08.14 MERRILL J. FERNANDO & SONS PVT. 
LTD., LK 
P.O.Box 1938, 111 Negombo Road, 
Peliyagoda, Sri Lanca 

27 5461 005722 PALL MALL 
MEDIUM 

2006.08.20 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, 
Louisville, Kentucky 40202,  
Statele Unite ale Americii 

28 5484 005719 sprandi 2006.08.19 SPRANDI (OVERSEAS ) LTD., BS 
P.O. BOX 7768, BANK LANE, NASSAU, 
Bahamas 

29 5485 005717 SPRANDI 2006.08.19 SPRANDI (OVERSEAS ) LTD., BS 
P.O. BOX 7768, BANK LANE, NASSAU, 
Bahamas 

30 5734 005718 BELLA 
DONNA 

2006.08.19 SPRANDI (OVERSEAS ) LTD., BS 
P.O. BOX 7768, BANK LANE, NASSAU, 
Bahamas 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor  
şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate  

a expirat (inclusiv termenul de graţie), conform  
art. 21 din Legea nr. 991/1996 (situaţia la 2007.03.01) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul 
certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării termenului de valabilitate 

Nr.  
crt. 

(73) 
 Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) 
Nr.  

certificat 

(21)   
Nr. depozit 

 (22) 
Data depozit 

(18)  
Data expirării 
termenului de 

valabilitate 
1 AMIR S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-

IORDANIANĂ, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 4, oficiul 402,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

348 f 2001 0078 2001.08.16 2006.08.16 

2 LOZANA  S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI 
COMERŢ, MD 
Str. Oanţa nr. 27, MD-3721, Lozova, Chişinău, 
Republica Moldova 

400 f 2001 0076 2001.08.10 2006.08.10 

MC9L Anulări 
În baza hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 2006.10.31 se abrogă hotărârea nr. 981 din 2005.10.19 de 

înregistrare a desenelor şi modelelor industriale 1 – 7 cu (11) nr. 838, publicate în BOPI nr. 12/2005. 

Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul depozitului,  

numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI (210) 
Nr. depozit 

(442) 
Nr. BOPI 

Publicat Se va citi 

1 2 3 4 5 6 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

016733 3/2006 (511)  
30 - …; 
35 - ….  

(511)  
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; 
extracte din carne; fructe şi legume 
conservate, uscate şi fierte; jeleuri, 
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 
30 - …; 
35 - …. 

2 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

016953 11/2006 (511)   
01 - produse chimice destinate indu-
striei, ştiinţei, fotografiei, precum şi 
agriculturii, horticulturii şi silviculturii; 
răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşă-
minte pentru sol; compoziţii extinc-
toare; preparate pentru călirea şi 
sudura metalelor; produse chimice 
destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale 
de lipit) destinaţi industriei; 
 02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe 
de protecţie contra ruginii şi contra 
deteriorării lemnului; materiale acolo-
rante; mordanţi; răşini naturale în stare 
brută; metale sub formă de foiţe şi sub 
formă de pudră pentru pictori, deco-
ratori, tipografi şi artişti; 

(511) 
01 - produse chimice destinate 
ştiinţei, fotografiei, precum şi agri-
culturii, horticulturii şi silviculturii; 
răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; 
îngrăşăminte pentru sol; compoziţii 
extinctoare; preparate pentru căli-
rea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării 
alimentelor; materiale tanante; 

 02 - vopsele, firnisuri, lacuri; 
substanţe de protecţie 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; 
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3 Cerere de 

înregistrare  
a mărcii 

017842 10/2006 (511) 35 - …; servicii prestate 
de magazine specializate; … 

(511) 35 - …; servicii prestate 
de magazine, servicii prestate  
de magazine de firmă; … 

4 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

017989 10/2006 
 

(730)  
KLOSCOM S.R.L., MD  
 
 
(526) –  
 
 

(730)  
KLOSCOM S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD  
 
(526) Dreptul exclusiv nu se 
extinde asupra imaginii globului 
pământesc. 

5 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

018072 11/2006 (526) – (526) Dreptul exclusiv nu se 
extinde asupra literelor "TV". 

6 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

018192 11/2006 (526) Dreptul exclusiv nu se 
extinde asupra cuvintelor 
"ENGINEERED JEANS". 

(526) Dreptul exclusiv nu se 
extinde asupra cuvântului 
"JEANS". 

 
7.  La contestaţia examinată publicată în BOPI 10/2006 referitoare la cererea de înregistrare a mărcii 

nr. 016042 din 2005.01.20, solicitant şi contestatar TURNER NETWORK TELEVISION LP, LLLP, 
US, punctul 2 al rezultatului examinării contestaţiei se va citi după cum urmează: 2. Se acceptă 
înregistrarea mărcii pentru serviciile din clasele 35, 41 şi 42 şi pentru serviciile din clasa 38 – 
servicii de radio şi televiziune – în temeiul scrisorii de acord din 2006.03.03 eliberate de TNT 
Holdings B.V., NL. 

 
8.  La contestaţia examinată publicată în BOPI 2/2007 referitoare la anularea înregistrării mărcii nr. 

770661 nefolosite în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani denumirea titularului şi 
adresa se vor citi după cum urmează: NOUVELLE COLIBRI PATISSERIES SAS, FR, 8 Route de 
Marennes F-17800 PONS, Franţa. 
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VIII 
La Comisia de Apel a AGEPI 

 

În această secţiune sunt publicate informaţii privind: 

n Rezultatele examinării contestaţiilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI. 
 Conform Regulamentului Comisiei de Apel a AGEPI, orice decizie referitoare la protecţia 

obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau 
prin reprezentanţii în proprietatea industrială) sau de către persoane terţe. 

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

n Cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcii depuse la Comisia de Apel a AGEPI, respinse şi 
mărcile recunoscute notorii în Republica Moldova. 

 Conform Regulamentului privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produse şi/sau de servicii, 
oricare persoană este în drept în termen de 3 luni de la data publicării informaţiei privind cererea 
să depună o contestaţie la Comisia de Apel împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii solicitate. 

 

In this section there is published the following information: 

n The results of the examination of appeals filed with the Appeal Board of AGEPI. 
 According to the Regulations of the Appeal Board of AGEPI any decision referred to the protection 

of industrial property protection objects can be appealed by the applicants/owners (directly or by 
the representative in industrial property) or by third parties. 

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

n The applications for recognition of the well-known trademarks filed with the Appeal Board of 
AGEPI, rejected and the well-known marks in the Republic of Moldova 

According to the Regulations on well-known trademarks recognition on products and/or services 
any person has right to file an appeal with the Appeal Board against the recognition of the 
notoriety of the filed trademark during 3 months from the date of publishing the information on the 
application. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel a AGEPI  
în februarie 2007  

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul sau titularul, 
denumirea OPI, data depunerii şi obiectul contestaţiei, contestatarul, data examinării contestaţiei, 

rezultatul examinării contestaţiei 
 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
depozitului 

Solicitant / 
Titular 

Denumirea OPI Data 
depunerii şi 

obiectul 
contestaţiei 

Contestatar Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul 
examinării 
contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 015281  
2004.08.11 

Combinatul  
de Produse 
Alimentare  

din Bălţi, MD 
 

Marcă 
combinată 

 

 

2006.11.14 
 

Împotriva 
Deciziei de 
radiere a 
cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

Combinatul 
de Produse 
Alimentare 
din Bălţi, 

MD 
 

2007.02.14 1. Se restabi-
leşte procedura 
de examinare a 
cererii nr. 015281  
din 2004.08.11. 
2. Se transmite 
dosarul în Depar-
tamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
perfectarea rapor-
tului de examinare 
care va fi prezen-
tat Comisiei de 
Apel  în termen  
de o lună. 

2 016312 
2005.02.24 

 

EURO-ALCO 
S.A., MD 

Marcă 
combinată 

 

 

2006.11.07 
 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

mărcii   

EURO-
ALCO S.A., 

MD 

2007. 02.14  1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă 
Decizia din 
2006.07.06 şi 
procedura 
poate fi conti-
nuată cu condi-
ţia modificării 
semnului soli-
citat la cererea 
solicitantului 
prin excluderea 
tuturor cuvinte-
lor şi cifrelor,  
cu excepţia  
literelor „E”, „A”.  
3. Se trans-
mite dosarul  
în Depar-
tamentul Mărci, 
Modele şi 
Desene Indu-
striale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare.  

3 016297  
2005.02.24 

EURO-ALCO 
S.A., MD 

Marcă 
combinată 

2006.11.07 
 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 
a cererii de 
înregistrare 

a mărcii    

EURO-
ALCO S.A., 

MD 

2007.02.14 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă 
Decizia din 
2006.07.06 şi 
procedura poate fi 
continuată cu 
condiţia modificării 
semnului solicitat 
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la cererea 
solicitantului prin 
excluderea tuturor 
cuvintelor şi cifre-
lor, cu excepţia 
literelor „E”, „A”.  
3. Se transmite 
dosarul în Depar-
tamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea proce-
durilor ulterioare.  

4 017031  
2005.05.25 

EURO-ALCO 
S.A., MD 

Marcă verbală 
 

 

2006.11.08 
 

Împotriva 
Deciziei de 

respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

EURO-
ALCO S.A., 

MD 

2007.02.14 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în 
vigoare Decizia 
din 2006.07.31 
de respingere a 
cererii de înre-
gistrare a mărcii 
verbale  
nr. 017031  
din 2005.05.25.  
3. Se transmite 
dosarul în 
Arhivă. 

5 016211  
2005.02.10 

 

EURO-ALCO 
S.A., MD 

Marcă verbală 
 

 

2006.11.07 
 

Împotriva 
Deciziei de 
înregistrare 
parţială a 

mărcii 

EURO-
ALCO S.A., 

MD 

2007.02.14 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2006.02.03 de 
acceptare parţi-
ală a cererii de 
înregistrare a 
mărcii verbale 
nr. 016211 din 
2005.02.10.  
3. Se transmite 
dosarul în Arhivă. 

6 016846  
2005.04.28 

Rusnac-
MoldAqua 
S.R.L., MD 

 

Marcă 
tridimensională 

 

2006.07.19 
 

Împotriva 
Deciziei de 

respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

Rusnac-
MoldAqua 
S.R.L., MD 

 

2007.02.14 1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă 
Decizia din 
2006.07.11.  
3. Se acceptă 
marca tridimen-
sională pentru pro-
dusele din clasele 
21 şi 32, cu con-
diţia operării modi-
ficărilor în denumi-
rea titularului măr-
cii nr. 7807,  
opuse de 
examinare.  
4. Se transmite 
dosarul în Depar-
tamentul Mărci, 
Modele şi Dese-
ne Industriale 
pentru efectua-
rea procedurilor 
ulterioare. 
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7 016847  
2005.04.28 

Rusnac-
MoldAqua 
S.R.L., MD 

 

Marcă 
tridimensională 

 

2006.07.19 
 

Împotriva 
Deciziei de 

respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

Rusnac-
MoldAqua 
S.R.L., MD 

 

2007.02.14 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modifică 
Decizia din 
2006.07.11 prin 
concretizarea 
temeiului de 
respingere în 
baza desenului/ 
modelului indus-
trial nr. 644 din 
2003.12.08. 
3. Se transmite 
dosarul în 
Arhivă. 

8 008165  
2004.09.18 

nr. 6799 

LIETUVOS-
LIUKSEMBURGO 
BENDRA IMONE 

UZDAROJI 
AKCINE 

BENDROVE 
„A.R.G.A. 
BALTIJA 

INTERNATIO-
NAL”, LT 

Marcă 
combinată 

 

 

2006.04.25 
 

Privind 
anularea 
înregistrării 

mărcii 
nefolosite o 

perioadă 
neîntreruptă 
de cel puţin  

5 ani 

OOO „Mir 
Biotekhnolo-
gyi (NPO)”, 

RU 
 

2007.02.14 1.  Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului.  
2. Se anulează 
certificatul de 
înregistrare a 
mărcii combi-
nate „Bifi-Life” 
nr. 6799 
nefolosite o 
perioadă neîn-
treruptă de cel 
puţin 5 ani.  
3. Se transmite 
dosarul în 
Arhivă. 

9 015268  
2004.08.06 

RAZA-IMPEX 
S.R.L., MD 

 

Marcă 
combinată 

 

 

2006.07.17 
 

Împotriva 
Deciziei de 
radiere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

RAZA-
IMPEX 

S.R.L., MD 
 

2007.02.15 1. Se restabi-
leşte termenul 
omis privind 
cererea  
nr. 015268 din 
2004.08.06.   
2. Se abrogă 
Decizia de 
radiere din 
2006.06.07. 
3. În termen de 
până la o lună 
de la emiterea 
hotărârii solici-
tantul va achita 
taxa pentru 
repunerea în 
termenul  
omis.  

10 013626  
2003.09.29 

 

UNGAR S.R.L., 
MD 

 

Marcă 
combinată 

 

 

2006.06.21 
 

Împotriva 
Deciziei de 
radiere a 
cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

UNGAR 
S.R.L., MD 

 

2007.02.15 1. Se restabi-
leşte termenul 
omis privind  
cererea  
nr. 013626 din 
2003.09.29.   
2. Se abrogă 
Decizia de 
radiere din 
2006.07.05. 
3. În termen  
de până la o 
lună de la 
emiterea hotă-
rârii solicitantul 
va achita taxa 
pentru repunerea 
în termenul omis.
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11 015509  
2004.09.30 
nr. 14117 

 

GHIADA S.R.L., 
MD 

Marcă verbală 
 

 

2006.11.07 
 

Împotriva 
Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

GHIADA 
S.R.L., MD 

2007.02.15  1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modifică 
Decizia din 
2006.08.24 şi 
certificatul de în-
registrare a măr-
cii cu includerea 
produselor din 
cl. 33 – băuturi 
alcoolice (cu 
excepţia berii). 
3. Se transmite 
dosarul în De-
partamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus-
triale pentru 
efectuarea  
procedurilor 
ulterioare. 

12 012848 
2003.04.17 
nr. 11481 

 

Master 
Beverage 

Industries Pte 
Ltd., SG 

 

Marcă 
combinată 

 
Golden Eagle 

2006.07.11 
 

Privind 
anularea 

mărcii 

Societe des 
Produits 

Nestle S.A., 
CH 

 

2007.02.15 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2004.11.09 
privind înregis-
trarea cererii  
nr. 012848 din 
2003.04.17. 
3. Se transmite 
dosarul în  
Arhivă. 

13 012849  
2003.04.17 
nr. 11482 

 

Master 
Beverage 

Industries Pte 
Ltd., SG 

 

Marcă 
combinată 

 
Golden Eagle 

2006.07.11 
 

Privind 
anularea 

mărcii 

Societe des 
Produits 

Nestle S.A., 
CH 

 

2007.02.15 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2004.11.09 
privind înregis-
trarea cererii  
nr. 012849 din 
2003.04.17.  
3. Se transmite 
dosarul în 
Arhivă. 

14 012850  
2003.04.17 
nr. 11483 

 

Master 
Beverage 

Industries Pte 
Ltd., SG 

 

Marcă 
combinată 

 
Golden Eagle 

2006.07.11 
 

Privind 
anularea 

mărcii 

Societe des 
Produits 

Nestle S.A., 
CH 

 

2007.02.15 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2004.11.09 
privind înregis-
trarea cererii 
nr. 012850 din 
2003.04.17.  
3. Se transmite 
dosarul în 
Arhivă. 

15 012851  
2003.04.17 
nr. 11484 

 

Master 
Beverage 

Industries Pte 
Ltd., SG 

 

Marcă 
combinată 

 
Golden Eagle 

2006.07.11 
 

Privind 
anularea 

mărcii 

Societe des 
Produits 

Nestle S.A., 
CH 

 

2007.02.15 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 



MD - BOPI 3/2007 

 158 

Decizia din 
2004.11.09 
privind înregis-
trarea cererii  
nr. 012851 din 
2003.04.17.  
3. Se transmite 
dosarul în Arhivă. 

16 IR 840338 
2004.03.16 

 

GINO ROSSI 
S.A., PL 

 

Marcă 
combinată 

 
gino rossi 

2005.05.19 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

SERGIO 
ROSSI 

S.P.A., IT 
 

2007.02.15 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2006.09.21 de 
acceptare a 
cererii de înre-
gistrare a măr-
cii IR 840338 
din 2004.03.16.  
3. Se transmite 
dosarul în De-
partamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus- 
triale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare.  

17 015841  
2004.12.07 

TRC 
EXPOIMPOCO

M S.R.L.,  
întreprindere 

mixtă, MD 
 

Marcă verbală 
 

 

2006.11.20 
 

Împotriva 
Deciziei de 
radiere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

TRC 
EXPOIMPO

COM 
S.R.L.,  

întreprinde-
re mixtă, 

MD 

2007.02.21 1. Se restabi-
leşte procedura 
de examinare a 
cererii  
nr. 015841 din 
2004.12.07.   
2. Se transmite 
dosarul în De-
partamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus- 
triale  pentru per-
fectarea raportu-
lui de examinare 
care va fi pre-
zentat Comisiei 
de Apel în ter- 
men de o lună.  

18 015742  
2004.11.22 

Dionysos-
Mereni S.A., 

MD 
 

Marcă verbală  
 

Carlevana 

2006.09.21 
 

Împotriva 
Deciziei de 
radiere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

Dionysos-
Mereni 

S.A., MD 
 

2007.02.21 1. Se restabi-
leşte termenul 
omis privind 
cererea  
nr. 015742 din 
2004.11.22, 
care este de  
3 luni.   
2. Se abrogă 
Decizia de 
radiere din 
2006.07.05. 
3. În termen  
de până la o 
lună de la 
emiterea hotărîrii, 
solicitantul  
va achita taxa 
pentru repune-
rea în termenul 
omis.  
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19 015128 
2004.07.14 

Dionysos-
Mereni S.A., 

MD 
 

Marcă verbală 
 

Ambrosia 

2006.09.21 
 

Împotriva 
Deciziei de 
radiere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii  

Dionysos-
Mereni 

S.A., MD 
 

2007.02.21 1. Se restabi-
leşte termenul 
omis privind 
cererea  
nr. 015128 din 
2004.07.14, 
care este de  
3 luni.   
2. Se abrogă 
Decizia de 
radiere din 
2006.07.05. 
3. În termen de 
până la o lună 
de la emiterea 
hotărârii, soli-
citantul va 
achita taxa 
pentru repunerea 
în termenul omis.

20 017465  
2005.07.22 

COLESNICENCO 
Tatiana, MD 

Marcă verbală 
 

NAF NAF 

2006.10.26 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 
 

NAF NAF 
Societe  

par Actions 
Simplifiee, 

FR 
 

2007.02.21 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului, 
ca neînteme-
iată. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2006.12.01 
privind înregis-
trarea cererii  
nr. 017465 din 
2005.07.22.  
3. Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus- 
triale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare. 

21 016848  
2005.04.28 

Rusnac-
MoldAqua 
S.R.L., MD 

Marcă 
tridimensională 

 
 

2006.07.19 
 

Împotriva 
Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 
înregistrare  

a mărcii 
 

Rusnac-
MoldAqua 
S.R.L., MD 

2007.02.21 1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă 
parţial Decizia 
din 2006.07.11. 
3. Se acceptă 
înregistrarea 
mărcii tridimen-
sionale cu 
includerea 
produselor din  
cl. 21 – sticlărie. 
4. Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus- 
triale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare.  

22 018268 
2005.12.14 

LECOR-LUX 
S.R.L., 

societate 
Comercială, 

MD 

Marcă verbală 
 

 

2006.08.28 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

DENNY 
ROSE 

S.P.A., IT 
 

2007.02.21 1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 
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  Decizia din 
2006.12.18. 
3. Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele  
şi Desene  
Industriale 
pentru efec-
tuarea proce- 
durilor ulte- 
rioare. 

23 018324  
2005.11.24 

CHÂTEAU 
VARTELY 
S.R.L., MD 

 

Marcă 
combinată 

 

 

2006.05.30 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 
 

CORA, FR  
 

2007.02.21 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului, 
ca neîntemeiată. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2006.11.21. 
3. Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus- 
triale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare.  

24 012913  
2003.05.07 

 

BUDEJOVICKY 
MESTANSKY 
PIVOVAR a.s., 

CZ 
 

Marcă 
combinată 

 

 

2005.08.30 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 
 

Budweiser 
Budvar, 

Corporaţie 
Naţională, 

CZ 
 
 

2007.02.21 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2006.12.19. 
3. Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus- 
triale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare. 

25 012915  
2003.05.07 

 

BUDEJOVICKY 
MESTANSKY 
PIVOVAR a.s., 

CZ 
 

Marcă 
combinată 

 

 
 

2005.08.30 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 
 

Budweiser 
Budvar, 

Corporaţie 
Naţională, 

CZ 
 

2007.02.21 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2006.12.19. 
3. Se transmite 
dosarul în Depar-
tamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare. 

26 012916  
2003.05.07 

 

BUDEJOVICKY 
MESTANSKY 
PIVOVAR a.s., 

CZ 
 

Marcă 
combinată 

 

 

2005.08.30 
 

împotriva 
înregistrării 

mărcii 
 

Budweiser 
Budvar, 

Corporaţie 
Naţională, 

CZ 
 

2007.02.21 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare  
Decizia din 
2006.10.04. 
3. Se transmite 
dosarul în 
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Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus-
triale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare.  

27 018323  
2005.11.24 

CHÂTEAU 
VARTELY 
S.R.L., MD 

 

Marcă 
combinată 

 

 

2006.06.30 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 
 

Kaufland 
Warenhandel 
GmbH&Co. 

KG, DE 
 

2007.02.22 1. Încetează 
procedura de 
examinare a 
contestaţiei, cu 
scoaterea dosa-
rului de pe rol. 
2. Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus- 
triale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare.  

28 016730  
2005.04.11 

OLMOSDON 
PLUS S.R.L., 

MD 
 

Marcă 
combinată 

 

 

2006.07.28 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 
 

Olmosdon 
S.R.L., MD 

 

2007.02.22 1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2006.10.25.  
3. Se transmite 
dosarul în 
Arhivă.  

29 004833 
1995.08.21 
nr. 3970 

 

Moldavschii 
Standart 
S.R.L., 

Întreprindere cu 
capital străin 
Fabrica de 

Vinuri şi 
Divinuri, MD 

 

Marcă 
combinată 

 

 
 

2005.01.31 
 

Privind 
anularea 

mărcii 

Agenţia 
Agroindustria-
lă “Moldova-

Vin”, MD 
 

2007.02.22 1. Încetează 
procedura de 
examinare a 
contestaţiei cu 
scoaterea dosa-
rului de pe rol. 
2. Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indust-
riale pentru efec-
tuarea procedu-
rilor ulterioare.  

30 015825  
2004.12.02 

 

CERCHES 
Eugeniu, MD 

Marcă verbală 
 

 

2006.01.30 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

Tovaristvo s 
obmejenoiu 
vidrovidalini-

stiu 
"SLOBOJAN-

SICHÎI 
MÎLOVAR", 

UA 

2007.02.22 1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2006.10.30.  
3. Se transmite 
dosarul în Arhivă.  

31 IR 816100  
2003.09.19 

Miss World 
Limited, GB 

 

Marcă verbală 
 

MISS WORLD 

2006.12.28 
 

Împotriva 
Deciziei de 

respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

Miss World 
Limited, GB 

 

2007.02.22 1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă 
Decizia din 
2006.03.22.  
3. Se transmite 
dosarul în Depar-
tamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare. 
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32 IR 848205 
2005.01.25 

Plus 
Warenhandels-

gesellschaft 
mbH, DE 

 

Marcă verbală 
 

Super Pro 

2006.11.28 
 

Împotriva 
Deciziei de 

respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

 

Plus 
Warenhan-
delsgesell-

schaft mbH, 
DE 

 

2007.02.22 1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă 
Decizia din 
2006.08.30 şi 
se acceptă 
marca interna-
ţională „Super 
Pro” cu discla-
marea elemen-
tului „Super”. 
3. Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus- 
triale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare. 

33 IR 840731 
2004-11.04 

Plus 
Warenhandels-

gesellschaft 
mbH, DE 

 

Marcă verbală 
 

Alpa 
 

2006.11.28 
 

Împotriva 
Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

 

Plus 
Warenhan-
delsgesell-

schaft mbH, 
DE 

 

2007.02.22 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine 
în vigoare 
Decizia din 
2006.01.17.  
3. Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus- 
triale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare 

34 016732  
2005.04.12 

Stancu Eugeniu 
Valeriu, MD 

Marcă verbală 
 

APTI 

2006.06.21 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 
 

MARKANT 
Handelsund 

Service 
GmbH, DE 

2007.02.22 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în 
vigoare Decizia 
din 2006.12.01. 
3. Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Indus- 
triale pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare.   

 
 



MD - BOPI 3/2007  

 163 

Cereri de recunoaştere a notorietăţii mărcii  
depuse la Comisia de Apel a AGEPI 

Se publică următoarele date: numărul şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii,  
(730) – numele / denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei ST.3 

OMPI, (540) – reproducerea mărcii,   (511) – clasele conform Clasificării internaţionale a produselor şi 
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform 

acestei clasificări, data de la care se cere recunoaşterea notorietăţii mărcii  

 
 

Nr. şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii 
mărcii 15 / 2007.02.15  

 
(730)  MONUL SERGIU, MD 

Str-la Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

 
(540) 

 
 

(511) 
16 – hârtie, carton şi produse din aceste mate-
riale, neincluse în alte clase; produse de 
imprimerie; articole de legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; material pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu 
excepţia mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 
  
35 – publicitate; gestionarea afacerilor comer-
ciale; administrare comercială; lucrări de birou; 
 
38 – telecomunicaţii; 
 
41 – educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale.  
 
Data de la care se cere recunoaşterea noto-
rietăţii mărcii – 28 noiembrie 2006 

 

 
Cereri de recunoaştere a notorietăţii mărcii  

în Republica Moldova respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii 

mărcii, denumirea mărcii, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data hotărârii de 
respingere a cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii, numărul BOPI în care a fost publicată 

cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii    
 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data cererii 
de recunoaştere 

a notorietăţii 
mărcii 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Titularul şi adresa, cod ST.3 OMPI 

Data hotărârii de 
respingere a cererii de 

recunoaştere a 
notorietăţii mărcii 

(442) 
Nr. BOPI 

1 08 / 
2006.01.21 

MOSKOVSKAYA BEL-ALCO S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 37,  
MD-6201, Sîngerei,  
Republica Moldova 

2007.02.15 2/2006 
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XI
Materiale de informare

din domeniul proprietăţii intelectuale

S ecţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, texte
ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor

regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale
de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

The section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova,
texts of the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party,

of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards;
other information materials in the field of intellectual property protection.

Р аздел включает информацию по охране интеллектуальной собственности в Республике
 Молдова, международные конвенции и договора, участницей которых является Республика

Молдова, региональные и двусторонние соглашения, положения, классификации, нормы ВОИС,
другие информационные материалы в области охраны интеллектуальной собственности.
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OMPI informează
La 19 februarie 2007 Republica Albania (al 46-lea
stat) a depus instrumentele de aderare
la Aranjamentul de la Haga privind depozitul
internaţional de desene şi modele industriale
(1925) .

Aranjamentul de la Haga este în vigoare cu privire
la Republica Albania cu începere de la data de
19 martie 2007.

*  *  *  *  *

La 19 februarie 2007 Republica Albania (al 46-lea
stat) a depus instrumentele de aderare la Actul de
la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind
înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor
industriale.

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga
va fi în vigoare cu privire la Republica Albania cu
începere de la data de 19 mai 2007.

*  *  *  *  *

La 23 octombrie 2006 Republica Muntenegru a
depus instrumentele de succesiune la Convenţia cu
privire la protecţia intereselor producătorilor de
fonograme împotriva reproducerii neautorizate a
fonogramelor (1971).

Convenţia va fi în vigoare cu privire la Republica
Muntenegru cu începere de la data de 3 iunie 2007.

*  *  *  *  *

La  9 martie 2007 Republica Populară Chineză
(al 62-lea stat) a depus instrumentele de aderare
la Tratatul OMPI privind interpretările şi fonogramele.

Instrumentele de aderare au fost însoţite de urmă-
toarea declaraţie:

“Conform Constituţiilor Regiunilor administrative
speciale ale Republicii Populare Chineze Hong Kong
şi Macao, guvernul Republicii Populare Chineze a
decis ca Tratatul respectiv să nu fie aplicat cu privire
la cele două Regiuni administrative speciale sus-
menţionate”.

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Republica Populară
Chineză cu începere de la data de 9 iunie 2007.

*  *  *  *  *
La 9 martie 2007 Republica Populară Chineză
(al 63-lea stat) a depus instrumentele de aderare la
Tratatul OMPI privind dreptul de autor din
20 decembrie 1996.

Instrumentele de aderare au fost însoţite de urmă-
toarea declaraţie:

“Conform Constituţiilor Regiunilor administrative
speciale ale Republicii Populare Chineze Hong Kong
şi Macao, guvernul Republicii Populare Chineze a
decis ca Tratatul respectiv să nu fie aplicat cu privire
la cele două Regiuni administrative speciale sus-
menţionate”.

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Republica Populară
Chineză cu începere de la data de 9 iunie 2007.
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În atenţia utilizatorilor sistemului
de la Madrid privind înregistrarea internaţională

a mărcilor!
Baza de date ROMARIN privind mărcile internaţionale poate fi accesată  

gratuit pe site-ul OMPI http://www.wipo.int/romarin 
ROMARIN conţine informaţii complete despre toate mărcile internaţionale valabile 

până în prezent înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind 
înregistrarea internaţională a mărcilor şi Protocolului referitor  

la acest Aranjament. 
Baza de date se actualizează săptămânal. 

-------------------------------- 

Cursuri de proprietate intelectuală 
La Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) continuă  

înscrierea la cursurile de instruire „Protecţia proprietăţii intelectuale”  
pentru obţinerea calificării „Consilier în proprietatea intelectuală”                

–  Durata şi orarul studiilor: 11 săptămâni în zilele de luni, miercuri şi vineri între 
orele 14.00-17.30. 
–  Instruirea se efectuează în bază de contract în limba română sau rusă. 
–  Înscrierea la cursuri se efectuează permanent.  
–  Studiile încep în funcţie de completarea grupei. 

Adresa noastră: 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, MD-2024, mun. Chişinău 

Informaţii la tel: 400-593, 400-635.  Fax: 44-01-19 
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