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Cronica AGEPI
Conferinţa ştiinţifică internaţională

„15 ani de independenţă a Republicii Moldova”
Oameni de ştiinţă şi alte personalităţi din republică şi

din străinătate au participat la 22 august curent la Conferinţa
ştiinţifică internaţională cu genericul „15 ani de independenţă
a Republicii Moldova”, organizată de Academia de Ştiinţe a
Moldovei. Manifestarea dată a făcut parte dintr-un amplu
program de acţiuni consacrate aniversării a XV-a de la
adoptarea Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova.

Evenimentul s-a axat pe retrospectiva acţiunilor legate
de perioada de independenţă a Republicii Moldova şi pe
prefigurarea unor aspecte ce ţin de dezvoltarea de viitor a
statului.

În deschiderea conferinţei un cuvânt de salut a rostit
acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, care a subliniat
că în procesul de avansare a republicii un rol aparte revine
oamenilor de ştiinţă. În acest context AŞM a elaborat strategia
de dezvoltare a agriculturii, a industriei şi cea de utilizare a
resurselor energetice renovabile.

Marian Lupu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova,
a menţionat că avansarea republicii este posibilă doar prin
consolidarea instituţiilor statale, dezvoltând democraţia şi
economia de piaţă, pentru a edifica un stat de drept care să
poată răspunde necesităţilor fiecărui cetăţean în parte.

La conferinţă au prezentat comunicări Mircea Snegur,
primul Preşedinte al Republicii Moldova („Afirmarea Republicii
Moldova ca stat independent”), Victor Puşcaş, Preşedintele
Curţii Constituţionale a Republicii Moldova („Dezvoltarea
constituţională a Republicii Moldova”), Gheorghe Rusnac,
rectorul USM („Republica Moldova: 15 ani pe calea
democraţ iei ş i  independenţei”), Victor Stepaniuc,
Preşedintele Comisiei permanente pentru cultură, ştiinţă,
învăţământ, tineret, sport şi mijloace de informare în masă a
Parlamentului Republicii Moldova („Evoluţia statalităţii
moldoveneşti”), Anatol Ciobanu, membru corespondent,
prof. univ., USM („Situaţia glotică în Republica Moldova în
anii de independenţă”) ş.a.

La eveniment au mai participat cercetători din România
şi din Federaţia Rusă.

Seminar internaţional pe problemele utilizării
proprietăţii intelectuale

În perioada 24-26 iulie curent Organizaţia Mondială de
Proprietate Intelectuală (OMPI) a organizat la Bratislava,
Slovacia Seminarul internaţional pe problemele utilizării
strategice a proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea
economică şi socială. La seminar au participat şefii oficiilor
de brevete din Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria,
Croaţia, Republica Cehă, Georgia, Kirghizia, Letonia,
Slovacia, Slovenia, Tadjikistan, Uzbekistan. Au mai participat
reprezentanţi ai oficiilor naţionale de PI, secretari ai
misiunilor permanente de la Geneva.

Republica Moldova a fost reprezentată la seminar de
Ştefan Novac, Director General al AGEPI.

Discuţiile s-au axat pe problemele utilizării proprietăţii
intelectuale în procesul de dezvoltare economică, pe rolul
statului şi al altor structuri în organizarea transferului
tehnologic. Reprezentanţ i i  OMPI au men ţ ionat
disponibilitatea organizaţiei de a ajuta statele membre la
elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului lor de PI.
De asemenea, OMPI va finanţa proiectele de cooperare
între întreprinderile mici şi mijlocii şi universităţi. OMPI
conlucrează în acest sens cu guvernele statelor membre
şi cu oficiile de PI. Trebuie de acordat în mod special atenţia
cuvenită şi sectorului privat, care urmează să fie utilizatorul

şi valorificatorul OPI, create în ţară şi protejate prin
intermediul oficiilor naţionale şi al sistemelor de PI din ţara
respectivă.

Din experienţa altor ţări s-au menţionat următoarele:
- în Croaţia a fost creată reţeaua de centre de informare-

documentare;
- în Ungaria se acordă privilegii companiilor care fac

comandă de cercetări ştiinţifice prin faptul că înainte de
impozitare din profitul lor se scade suma dublă a cheltuielilor
pentru aceste cercetări;

- în Macedonia a fost creat „Technology Watch Center”
pentru diseminarea informaţiei privind starea curentă a
tehnologiilor;

- în Federaţia Rusă a fost lansat un proiect cu privire
la includerea în codul civil a tuturor legilor din domeniul PI.

În cadrul strategiei de dezvoltare a întreprinderilor
mici şi mijlocii în Republica Moldova AGEPI urmează să
organizeze în anul curent un seminar privind rolul PI în
activitatea ÎMM. În acest scop s-a solicitat de la OMPI suport
în organizarea acţiunii prin participarea unui lector din
partea Organizaţiei. La începutul anului 2007 AGEPI va
găzdui şedinţa Consiliului de editare a discului optic
CISPATENT. S-a pus în discuţie oportunitatea organizării
concomitente a unui seminar privind produsele-program
utilizate de oficii la prelucrarea dosarelor OPI.

 La Grupul de lucru pentru buget al Consiliului
administrativ OEAB

În perioada 1-3 august curent în Moscova s-a
desfăşurat şedinţa a XI-a a Grupului de lucru pentru buget
al Consiliului administrativ al OEAB, la care au participat
reprezentanţi ai tuturor statelor membre ale Convenţiei
Eurasiatice de Brevete.

Conform ordinii de zi, au fost examinate:
- raportul anual pentru anul 2005;
- proiectul bugetului pentru anul 2007.
Conform raportului anual, în 2005 numărul cererilor de

brevete eurasiatice a crescut cu 19% faţă de anul 2004, iar
veniturile de la taxele pentru menţinerea în vigoare a
brevetelor eurasiatice în statele membre ale Convenţiei au
crescut cu 17% faţă de anul 2004. În Republica Moldova la
31 decembrie 2005 erau valabile 2123 de brevete
eurasiatice.

Proiectul bugetului pentru anul 2007 a fost elaborat în
corespundere cu Instrucţiunea financiară pentru Convenţia
Eurasiatică de Brevete.

Datorită faptului că numărul cererilor de brevete
eurasiatice a crescut, se preconizează că veniturile se vor
majora în 2007 cu 10%.

Republica Moldova a fost reprezentată de Maria Ratcov,
şef Direcţie Economie şi Finanţe, AGEPI.

Varianta electronică a Registrului Naţional
al Mărcilor a fost pusă la dispoziţia publicului
În scopul facilitării accesului la informaţie şi îndeplinirii

prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 774
din 04.09.1997, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.
275 din 16.03.2006 (p. 82 ”Consultarea Registrului Naţional
fără eliberarea unui extras legalizat din Registrul Naţional”)
a fost elaborată varianta electronică publică pentru Registrul
Naţional al Mărcilor, care include lista cererilor pentru care
s-au eliberat Certificate de înregistrare.

Varianta electronică a Registrului Naţional al Mărcilor a
fost instalată pe calculatoarele din Biblioteca AGEPI, fiind
accesibilă tuturor vizitatorilor.
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 uletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie  diversă. Secţiuni
speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate,

mărcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii acestei informaţii vor putea urmări regimul juridic al cererilor de solicitare
a protecţiei, al obiectelor de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul
Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare şi semestriale specializate.
În Buletin se publică acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale, acorduri
bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.

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

Informaţie generală
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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
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
YU Serbia şi Muntenegru
ZA Africa de Sud
Z M Zambia
Z W Zimbabwe

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

SU Uniunea Sovietică

Lista statelor sau organizaţiilor (existente până la 1 ianuarie 1978)
care nu mai există
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Invenţii / Inventions / Изобретения
P rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele de

  invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995, modificată şi completată prin legile nr. 788-XII din 26.03.1996,
nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 294-XV din
28.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005.

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

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

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

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

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

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

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

In the BOPI are published data concerning the filed patent applications, the inventions according to
which patents are granted and issued in accordance with the national procedure.

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

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

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

Заявка на выдачу патента подается в Агентство 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

(11) Numărul brevetului

(12) Denumirea tipului de document
(13) Codul tipului de document conform normei

ST. 16 OMPI

(15) Informaţii privind corectarea cererii/brevetului
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul cererii prioritare
(32) Data depozitului cererii prioritare
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei

ST. 3 OMPI
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului:

numărul BOPI, anul
(47) Data eliberării brevetului
(48) Data publicării cererii/brevetului corectat
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
(54) Titlul invenţiei
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul ante-

rior

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS

(11) Number of the patent
(12) Denomination of the type of document
(13) Kind-of-document code according to WIPO Stan-

dard ST. 16
(15) Information on the correction of the application/

patent specification
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application, code in accor-

dance with WIPO Standard ST. 3
(41) Date of publication of the application: BOPI num-

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

BOPI number, year
(47) Date of  issuance of patent
(48) Date of publication of the corrected application/

patent document
(51) International Patent Classification
(54) Title of the invention

(57) Rezumatul sau revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la

care prezentul document este divizionar
(71) Numele/denumirea solicitantului (solicitanţilor),

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
(72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţării

conform normei ST. 3 OMPI
(73) Numele / denumirea titularului (titularilor), codul

ţării conform normei ST. 3 OMPI
(74) Numele reprezentantului în proprietatea indus-

trială
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate

cu PCT
(86) Cerere internaţională (regională sau PCT):

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

PCT): numărul şi data
(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea

verbală a documentului, numărul documentului,
codul ţării)

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

(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent ap-

plication from which the present patent docu-
ment has been divided up

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

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

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

(74) Name of the representative in industrial property
(85) Date of introducing the national procedure un-

der the PCT
(86) International application (regional or under the

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

PCT): number and publication date
(10)* Title of protection of the former USSR (verbal

designation of the document, number of the
document, code of the country)

(30)* Priority data of the applications registered with the
patent office of the former USSR (number of the do-
cument, application filing date, code of the country)
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A – Necesităţi curente ale vieţii
B – Tehnici industriale diverse. Transport
C – Chimie şi metalurgie
D – Textile şi hârtie

A – Human necessities
B – Performing operations. Transporting
C – Chemistry. Metallurgy
D – Textiles. Paper

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

(11) Номер патента
(12) Наименование типа документа
(13) Код вида документа в соответствии со cтан-

дартом SТ. 16 ВОИС
(15) Информация об исправлениях, внесенных в

заявку/патент
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Номер приоритетной заявки
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33)  Страна приоритетной заявки, код в соответ-

ствии со стандартом SТ. 3 ВОИС
(41) Дата публикации заявки: номер BOPI и год
(45) Дата публикации решения о выдаче патента:

номер BOPI и год
(47) Дата выдачи патента
(48) Дата публикации скорректированной заявки/

скорректированного патентного документа
(51) Международная патентная классификация
(54) Название изобретения
(56) Перечень патентов-аналогов
(57) Реферат или формула изобретения

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

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

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

(73) Имя патентовладельца  (патентовладель-
цев), код страны в соответствии со стандар-
том SТ. 3 ВОИС

(74) Имя представителя в области промышленной
собственности

(85) Дата перехода к национальной процедуре в
соответствии с РСТ

(86) Международная заявка (региональная или
РСТ): номер и дата

(87)   Международная публикация (региональная
или РСТ): номер и дата

(10)* Охранный документ бывшего СССР (сло-
весное обозначение вида документа, номер
документа, код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок, зарегистриро-
ванных в Патентном ведомстве бывшего
СССР (номер документа, дата подачи заявки,
код страны)

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

E – Construcţii fixe
F – Mecanică. I luminat. Încălzire. Armament.

Exploziv
G – Fizică
H – Electricitate

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

E – Fixed constructions
F – Mechanical engineering. Lighting. Heating.

Weapons. Blasting
G – Physics
H – Electricity

А – Удовлетворение жизненных потребностей
человека

В – Различные технологические процессы.
Транспортирование

С – Химия и металлургия
D – Текстиль и бумага

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПАТЕНТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ

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

Взрывные работы
G – Физика
H – Электричество
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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

A – primul nivel de publicare: cerere de brevet de
invenţie publicată, neexaminată

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

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

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

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

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

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

C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau
modificări ale datelor bibliografice din text,

A – 1 st level of publication: published patent appli-
cation, unexamined

A8 – patent application for invention published with
corrections or modifications of the bibliographic
data, parts of the text, drawings or chemical for-
mulas included in the title-page

A9 – patent application for invention published with
corrections or modifications of any part of de-
scription, claims and drawings

B1 – 2 nd level of publication: published patent appli-
cation, examined (is applied in case the A-coded
document has not been published)

B2 – 2 nd level of publication: published patent appli-
cation, examined (A published)

C1 – 3 rd level of publication: patent specification (B1,
B2 not published)

C2 – 3 rd level of publication: patent specification (B1,
B2 published)

C8 – delivered patent specification with corrections or
modifications of the bibliographic data, parts of

desene sau formule chimice cuprinse în pagina
de capăt a documentului

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

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

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

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

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului
de invenţie, eliberat pe răspunderea solicitantului,
fără examinarea în fond (se aplică pentru publi-
carea care succedă documentul cu codul F1, F2)

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

C9 – delivered patent specification, reprinted with cor-
rections or modifications of any part of a descrip-
tion, claims and drawings

F1 – 2 nd level of publication: publication of decision
of granting a patent at the applicant’s responsi-
bility, without substantive examination (A not
published)

F2 – 2 nd level of publication: publication of decision
of granting a patent at the applicant’s responsi-
bility, without substantive examination (A pub-
lished)

G1 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, with-
out substantive examination (F1, F2 not pub-
lished)

G2 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, with-
out substantive examination (F1, F2 published)
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А – пеpвый уpовень публикации: опубликован-
ная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на вы-
дачу патента на изобpетение

А8 – заявка на изобретение, опубликованная с
исправлениями или изменениями библио-
графических данных, частичными изменени-
ями текстовой части, чертежей или химичес-
ких формул, включенных в титульный лист

А9 – заявка на изобретение, опубликованная с ис-
правлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и чертежей

В1 – втоpой уpовень публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу
патента  на изобpетение (пpименяется в
публикациях, если документ с кодом А не был
опубликован)

В2 – втоpой уpовень публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента
на изобpетение (пpименяется в публикациях,
котоpые следуют за публикациями с кодом А)

С1 – тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к  патенту (пpименяется в публикациях,
если документ с кодом В1, В2 не был опубли-
кован)

С2 – тpетий уpовень публикации: описание изобpе-
тения к патенту (пpименяется в публикациях, ко-
тоpые следуют за публикациями с кодом В1, В2)

С8 – патент на изобретение с изменениями или
исправлениями библиографических данных,
частичными изменениями текстовой части,

чертежей или химических формул, включенных
в титульный лист документа

С9 – выданный патент на изобретение, перепе-
чатанный с исправлениями или изменениями
какой-либо части описания, формулы изобре-
тения и чертежей

F1 – втоpой уpовень публикации: публикация pе-
шения о выдаче патента на изобpетение под
ответственность заявителя, без пpоведения
экспеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, если документ с кодом А не был опуб-
ликован)

F2 – втоpой уpовень публикации: публикация
pешения о выдаче патента на изобpетение
под ответственность заявителя, без пpове-
дения экспеpтизы по существу (пpименяется
в публикациях, котоpые следуют за публи-
кацией с кодом А)

G1 – тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к  патенту, выданному под ответ-
ственность заявителя, без пpоведения экс-
пеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, если документы с кодом F1, F2 не
были опубликованы)

G2 – тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к патенту, выданному под ответ-
ственность заявителя, без пpоведения экс-
пеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, котоpые следуют за публикацией с ко-
дом F1, F2)

AA1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

AA1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea claselor CIB

AA1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
BB1A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,

aranjate în ordinea numerelor de depozit
(semestrial)

BB1A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)

BB1A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,

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

CONFORM NORMEI ST. 17

aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor (semestrial)

FF4A Brevete de invenţie acordate
FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate

în ordinea numerelor de brevete (semestrial)
FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate

în ordinea claselor CIB (semestrial)
FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate

în ordinea alfabetică a numelor inventatorilor
(semestrial)

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate
în ordinea alfabetică a numelor titularilor
(semestrial)

FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС
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AA1A Numerical index of filed patent applications
AA1A Subject index of filed patent applications
AA1A Name index of applicants of filed patent appli-

cations
BB1A Published patent applications
BB1A Numerical index of published patent applica-

tions (half-yearly)
BB1A Subject index of published patent applications

(half-yearly)
BB1A Name index of applicants of published patent

applications (half-yearly)

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

FF4A Granted patents for inventions
FF4A Numerical index of granted patents for inven-

tions (half-yearly)
FF4A Subject index of granted patents for inventions

(half-yearly)
FF4A Name index of inventors of granted patents for

inventions (half-yearly)
FF4A Name index of patent owners of granted pat-

ents for inventions (half-yearly)
FG4A List of granted patents for inventions

AA1A Нумерационный указатель поданных зая-
вок на патенты на изобретения

AA1A Систематический указатель поданных зая-
вок на патенты на изобретения

AA1A Именной указатель поданных заявок на
патенты на изобретения

BB1A Опубликованные заявки на патенты на
изобретения

BB1A Нумерационный указатель опубликованных
заявок на патенты на изобретения
(полугодовой)

BB1A Систематический указатель опублико-
ванных заявок на патенты на изобретения
(полугодовой)

BB1A Именной указатель опубликованных заявок
на патенты на изобретения (полугодовой)

FF4A Заявки на патенты на изобретения, по кото-
рым приняты решения о выдаче патента

FF4A Нумерационный указатель заявок на изо-
бретения, по которым приняты решения   о
выдаче  патентов (полугодовой)

FF4A Систематический указатель заявок на изо-
бретения, по которым приняты решения о
выдаче  патентов (полугодовой)

FF4A Именной указатель авторов изобретений по
заявкам, по которым приняты решения о
выдаче  патентов (полугодовой)

FF4A Именной указатель владельцев патентов на
изобретения, по заявкам на которые при-
няты решения о выдаче  патентов (полу-
годовой)

FG4A Перечень выданных патентов на изобре-
тения

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17
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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,

modificată şi completată prin legile nr. 788-XII din 26.03.1996, nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV
din 08.11.2002, nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 294-XV din 28.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005.
Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă, se află în
biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra
cost.

Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este
parte, se publică în limba engleză în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul, editat pe suport elec-
tronic, include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz. Săptămânalul este expus în biblioteca
AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaţionale de brevet de invenţie, ale căror rezumate
sunt publicate în PCT GAZETTE, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate
direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

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

P ublication of patent applications in the BOPI provides for the applicant a provisional protection
 in accordance with Article 26 of the Law on Patents for Invention No 461-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. Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published
in this Official Bulletin issue, are available to the public in the AGEPI library and may be consulted
directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is party, are
published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly published on electronic carrier includes
bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The weekly is available for public in the AGEPI
library. Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which are published in the PCT
GAZETTE, are present in the AGEPI library, available for public, and may be consulted directly or copies
may be ordered for payment of an additional fee.

Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official
Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if neces-
sary. The Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library. Descriptions of the Eurasian
applications and patents for inventions are available in the AGEPI library.
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П убликация заявок на изобретения в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на
 условиях, предусмотренных в ст. 26 Закона о патентах на изобретения № 461-ХIII от 18 мая

1995 г., измененного и дополненного на  основании законов № 788-XII от 26.03.1996 г., № 1079-XIV
от 23.06.2000 г., № 1446-XV от 08.11.2002 г., № 469-XV от 21.11.2003 г., № 294-XV от 28.07.2004 г.
и № 205-XVI от 28.07.2005 г. Описания к заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых
опубликованы в BOPI, находятся в читальном зале библиотеки AGEPI, общедоступны для ознаком-
ления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.

Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной
кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются на английском
языке в еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике, изданном на электронном носителе,
приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертеж.  Еженедельник
общедоступен в библиотеке AGEPI. Описания к международным заявкам на патенты на изобре-
тения, рефераты которых опубликованы в PCT GAZETTE, находятся в читальном зале библиотеки
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.

Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной
конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в
Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические
данные, реферат и, если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.
Описания к евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в фонде библиотеки AGEPI.
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(21) a 2005 0034 (13) A
(51) Int. Cl.: A61K 31/05 (2006.01)

A61K 31/122 (2006.01)
A61P 11/02 (2006.01)

(22) 2005.02.08
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA  MOLDOVA, MD

(72) ABABII Ion, MD; MANIUC Mihail, MD; ROMAN-
CIUC Diana, MD

(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de tratament al sinuzitelor para-

nazale
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

otorinolaringologie.
Esenţa invenţ iei constă în administrarea
preparatelor antibacteriene, vasoconstrictoare,
antiinflamatoare, antihistaminice, totodată
concomitent se efectuează zilnic lavajul
sinusurilor paranazale cu soluţie de 0,9% de
NaCl, după care se efectuează irigaţii nazale
cu soluţie de juglonă de 0,2%  diluată în raport
de 1:20, timp de 5…7 zile.
Rezultatul invenţiei constă în micşorarea
duratei tratamentului, obţinerea unei remisiuni
îndelungate şi stabile.

Revendicări: 1
 *

*     *

(54) Method of paranasal sinusitis treatment
(57) The invention refers to medicine, in particular

to otorhinolaryngology.
Summary of the invention consists in the ad-
ministration of antibacterial, vasoconstrictive,
anti-inflammatory, antihistaminic preparations,
at the same time concomitantly there is daily
carried out lavage of the paranasal sinuses
with 0,9% NaCl solution, afterwards there are
carried out nasal irrigations with 0,2% juglone
solution diluted in the ratio of 1:20, during 5…7
days.
The result of the invention consists in decreas-
ing the duration of treatment, in obtaining a pro-
longed and stable remission.

Claims: 1

*
*     *

(54) Метод лечения параназальных синуситов
(57) Изобретение относится к медицине, в част-

ности к оториноларингологии.
Сущность изобретения состоит в назна-
чении антибактериальных, сосудосужи-
вающих, противовоспалительных, антигиста-
минных препаратов, при этом одновре-
менно ежедневно промывают параназаль-
ные синусы 0,9%-ным раствором NaCl,
после чего проводят  назальные орошения
0,2%-ным раствором юглона,  разбавлен-
ного в соотношении  1:20, в течение 5…7
дней.
Результат изобретения состоит в умень-
шении длительности лечения, достижении
длительной и стойкой ремиссии.

П. формулы: 1

(21) a 2005 0015 (13) A
(51) Int. Cl.: A61K 31/56 (2006.01)

A61K 31/7028 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)

(22) 2005.01.14
(71) CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC

DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTE-
RULUI  SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOL-
DOVA, MD

(72) SPÂNU Constantin, MD; HOLBAN Tiberiu, MD;
SPÂNU Igor, MD; SCOFERŢA Petru, MD

(54) Metodă de diminuare a intensităţii răspun-
sului imun

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
imunologie şi poate fi utilizată pentru diminu-
area răspunsului imun la pacienţii cu boli in-
fecţioase.
Esenţa invenţiei constă în aceea că diminua-
rea intensităţii răspunsului imun se efec-
tuează prin administrarea unui remediu cu
acţ iune imunomodulatoare, antivirală ş i
interferogenă 5α-furostan-3β,22,26-triol-3-[O-
β-D-galactopiranozil(1→2)-β-D-glucopira-
nozil(1→4)-β-D-galactopiranozidă]-26-O-β-D-
glucopiranozidă în doză de 50,0 mg pe zi per
os, timp de 3 luni, ceea ce duce la micşorarea
nivelului sporit al citokinei IL-1β.

Revendicări: 1
*

*     *
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(54) Method of diminishing the immune response
intensity

(57) The invention refers to medicine, in particular
to immunology and may be used for diminu-
tion of immune response to patients with in-
fectious diseases.
Summary of the invention consists in that dimi-
nution of the immune response intensity is
carried out by administration of a remedy with
immunomodulating, antiviral and interferro-
genic action 5α-furostan-3β,22,26-triol-3-[O-β-
D-galactopyranosyl(1→2)-β-D-glucopyrano-
syl(1→4)-β-D-galactopyranoside]-26-O-β-D-
glucopyranoside in the dose of 50,0 mg a day
per os, during 3 months, which leads to the
decrease of the IL-1β cytokine increased level.

Claims: 1
*

*     *

(54) Метод снижения интенсивности иммунного
ответа

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к иммунологии и может быть исполь-
зовано для  снижения иммунного ответа у
больных с инфекционными заболеваниями.
Сущность изобретения состоит в том, что
снижение интенсивности иммунного ответа
осуществляют  назначением препарата с
иммуномодуляторной, противовирусной и
интерферогенной  активностью 5α-фуро-
стан-3β,22,26-триол-3-[О-β-D-галакто-
пиранозил(1→2)-β-D-глюкопиранозил
(1→4)-β-D-галактопиранозид]-26-О-β-D-
глюкопиранозида в дозе 50,0 мг в день
внутрь, в течение 3-х месяцев, что ведет к
уменьшению повышенного уровня цитокина
IL-1β.

П. формулы: 1

(21) a 2005 0040 (13) A
(51) Int. Cl.: A61K 36/05 (2006.01)
                          A61P 37/00 (2006.01)
(22) 2005.02.09
(71) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  AL  ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE  A  REPUBLICII MOLDOVA,
MD; INSTITUTUL DE FIZIOPNEUMOLOGIE AL
MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII
MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA, MD

(72) GHINDA Serghei, MD; RUDIC Valeriu, MD;
GUDUMAC Valentin, MD; CHIRIAC Tatiana, MD;
CHIROŞCA Valentina, MD; MELNIC Serghei,
MD; BULIMAGA Valentina, MD; BRUMARU
Albina, MD; ISTRATI Nina, MD; PARII Angela,
MD; FRUNZĂ Sergiu, MD

(54) Metodă de normalizare a activităţii funcţio-
nale a limfocitelor

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
imunologie.
Metoda de normalizare a activităţii funcţionale
a limfocitelor, conform invenţ iei, include
administrarea preparatului BioR în capsule,
care conţin câte 5,0 mg de substanţă activă,
per os, de două ori pe zi, timp de 20 de zile.

Revendicări: 1
*

*     *

(54) Method of normalizing the lymphocyte func-
tional activity

(57) The invention refers to medicine, namely to
immunology.
The method of normalizing the lymphocyte
functional activity, according to the invention,
includes administration of the BioR prepara-
tion in capsules, containing 5,0 mg of active
substance, per os, two times a day, during 20
days.

Claims: 1
*

*     *

(54) Метод нормализации функциональной
активности лимфоцитов

(57) Изобретение относится к медицине, а
именно к иммунологии.
Метод нормализации функциональной
активности лимфоцитов, согласно изобре-
тению, включает введение препарата BioR
в капсулах, содержащих 5,0 мг активного
вещества,  per os, два раза в день, в течение
20 дней.

П. формулы: 1

(21) a 2005 0055 (13) A
(51) Int. Cl.: A61K 36/00 (2006.01)

A61K 131/00 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)

(22) 2005.02.25
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(71)(72) COJUHARI Larisa, MD
(54) Metodă de tratament al bolii vitiligo
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la

dermatologie pentru tratarea bolii vitiligo.
Metoda de tratament constă în folosirea de
către bolnavi a câte 0,3…1,0 kg de mere pe zi
în decurs de 31…61 de zile, în funcţie de
mărimea sectorului afectat. Totodată sectorul
afectat al pielii se freacă cu partea umedă a
cojii de măr de 1…3 ori pe zi pe tot parcursul
tratamentului. În timpul tratamentului sectorul
afectat se protejează de lumină şi de razele
solare.
Metoda este simplă, asigură un efect terapeutic
bun şi totodată fără complicaţii.

Revendicări: 1
*

*     *

(54) Method of vitiligo disease treatment
(57) The invention refers to medicine, namely to

dermatology for vitiligo disease treatment.
The treatment method consists in the daily
consumption of 0,3…1,0 kg of apples during
31…61 days depending on the size of the af-
fected sector. At the same time, the affected
sector of skin is rubbed in with the moist side
of the apple peel 1…3 times a day during the
entire period of treatment. During the treatment
the affected sector is protected from light and
sunrays.
The method is simple, provides a good thera-
peutic effect and at the same time complica-
tions are not observed.

Claims: 1
*

*     *

(54)  Метод  лечения болезни витилиго
(57) Изобретение относится к медицине, а

именно к дерматологии для лечения бо-
лезни  витилиго.
Метод лечения состоит в ежедневном
употреблении 0,3…1,0 кг яблок в течение
31…61 дней в зависимости от величины
пораженного участка. В то же время пора-
женный участок кожи натирают влажной
стороной кожуры яблок 1…3 раза в день в
течение всего периода лечения. Во время
лечения пораженный участок защищается
от света и солнечных лучей.
Метод простой, обеспечивает хороший

терапевтический эффект, при этом ослож-
нения не наблюдаются.

П. формулы: 1

(21) a 2004 0251 (13) A
(51) Int. Cl.: B23F 9/06 (2006.01)
                          B24D 5/00 (2006.01)
                          B24D 17/00 (2006.01)
                          B24B 1/00 (2006.01)
                          B24B 5/10 (2006.01)
                          B24B 7/10 (2006.01)
(22) 2004.10.22
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD;

OLEVSCHI Alexandru, MD
(54) Procedeu şi dispozitiv de prelucrare a dinţilor

roţilor dinţate ale angrenajului precesional
(57) Invenţia se referă la industria constructoare de

maşini, în special la prelucrarea roţilor dinţate.
Dispozitivul pentru prelucrarea roţilor dinţate in-
clude un corp 1 dotat cu un element de reazem,
executat în formă de semicilindru pentru ampla-
sarea lui în locaşul maşinii-unelte, o traversă 2
fixată de corp 1, un arbore-manivelă 3, un ba-
lansier 4. De balansier 4 este prins un braţ
reglabil 5. Braţul 5 este amplasat  simetric prin
intermediul unei pene prismatice 6. Scula 7 îm-
preună cu mecanismul de acţionare se insta-
lează sub unghiul necesar, prin rotirea braţului
5 în jurul unui ştift 8. Balansierul 4 este legat
cinematic cu sistemul mobil de coordonate
OX1Y1Z1, iar corpul 1 – cu sistemul de coordo-
nate fix OXYZ. Axa arborelui-manivelă 3 coincide
cu axa Z1, iar axa semifabricatului – cu axa Z.

Revendicări: 7
Figuri: 11

*
*     *

(54) Process and device for working the teeth of
the precession engagement gear-wheels

(57) The invention relates to the mechanical engi-
neering, in particular to the gear-wheel working.
The device for gear-wheel working includes a
body 1, equipped with a bearing element,
made in the form of semicylinder for placement
thereof into the socket of the working machine,
a cross bar 2 fixed to the body 1, a crank 3 and
a balancer 4. To the balancer 4 there is fixed an
adjusting bracket 5. The bracket 5 is symmetri-



18

MD - BOPI 8/2006 INVENTIONS

cally installed by means of a feather key 6. The
instrument 7 together with the drive mechanism
is installed at the required angle, by turning the
bracket 5 around a pin 8. The balancer 4 is ki-
nematically joined with the mobile system of
coordinates OX1Y1Z1 and the body 1 – with the
fixed system of coordinates OXYZ. The axis of
the crank 3 coincides with the axis Z1, and the
axis of the blank – with the axis Z.

Claims: 7
Fig.: 11

*
*     *

(54) Способ и устройство обработки зубьев
зубчатых колёс прецессионного зацеп-
ления

(57) Изобретение относится к машиностроению,
в частности к обработке зубчатых колёс.
Устройство для обработки зубчатых колёс
включает корпус 1, снабжённый опорным
элементом, выполненным в виде полу-
цилиндра для его установки в гнездо  станка,
траверсу 2, смонтированную на корпусе 1,
кривошип 3, балансир 4. К балансиру 4
прикреплён регулировочный кронштейн 5.
Кронштейн 5 симметрично установлен по-
средством призматической шпонки 6. Ин-
струмент 7 вместе с приводным механизмом
устанавливают под необходимым углом
путём поворота кронштейна 5 вокруг штифта
8. Балансир 4 кинематически связан с
подвижной системой координат ОХ1Y1Z1, а
корпус 1 - с неподвижной системой ко-
ординат ОХYZ. Ось кривошипа 3 совпадает с
осью Z1,  а ось заготовки – с осью Z.

П. формулы: 7
Фиг.: 11

(21) a 2005 0387 (13) A
(51) Int. Cl.: B42D 15/00 (2006.01)

B42D 15/10 (2006.01)
(22) 2004.06.23
(31) 0307568
(32) 2003.06.23
(33) FR
(85) 2005.12.22
(86) PCT/FR2004/001564, 2004.06.23
(87) WO 2005/000599 A3, 2005.01.06
(71) BANQUE DE FRANCE, FR; LEONHARD KURZ

GMBH & CO KG, DE
(72) PERRON Maurice, FR; REINHART Werner, DE;

GRIMAL JEAN-MICHEL, FR
(74) GLAZUNOV Nicolai
(54) Bandă pentru protecţia documentului şi

document protejat
(57) Invenţia se referă la o bandă pentru protecţia

documentului, conţinând un suport pe care în
direcţia longitudinală a benzii sunt amplasate
alternativ sectoare metalizate şi transparente,
această alternanţă formând un contrast la o
scară considerată principală la nivelul docu-
mentului de protejat, pentru a asigura protecţia
împotriva reproducerii documentelor care vor
conţine această bandă, caracterizată prin
aceea că banda conţine de asemenea ele-
mente optic active unite cu sectoarele metali-
zate şi/sau transparente de pe bandă pentru a
crea un efect optic la o scară considerată parti-
culară la nivelul documentului de protejat.
Acest efect optic permite de a produce un semn
distinctiv pentru identificarea documentului de
protejat. Invenţia se referă de asemenea la un
document protejat care conţine banda sus-
menţionată.

Revendicări: 28
Figuri: 5

*
*     *

(54) Document security strip and secured docu-
ment

(57) The invention relates to a document security
strip, comprising a support on which alterna-
ting generally-metallized and generally-trans-
parent regions are formed along the longitudi-
nal direction of the strip, said alternation pro-
viding a contrast on a scale considered global
with relation to the document for securing,
such as to provide a protection against repro-
duction of the documents for securing with
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which said strip is associated, characterized
in that the strip also comprises optically active
elements in association with the regions which
are generally-metallized and/or the regions
which are generally-transparent on the strip, to
provide an optical effect on a scale considered
detail with relation to the document for secur-
ing, said optical effect permitting the produc-
tion of a recognizable feature for identification
of said document. The invention further relates
to a security document incorporating the above
strip.

Claims: 28
Fig.: 5

*
*     *

(54) Полоска для защиты документа и защи-
щенный документ

(57) Изобретение относится к полоске для защи-
ты документа, содержащей основу, на кото-
рой в продольном направлении полоски
расположены чередующиеся металлизиро-
ванные и прозрачные участки, это чере-
дование создает контраст на шкале, считаю-
щейся главной на уровне защищаемого
документа с тем, чтобы обеспечить защиту от
воспроизведения документов, которые будут
содержать эту полоску, характеризующееся
тем, что полоска также содержит оптически
активные элементы, связанные с метал-
лизированными и/или прозрачными участ-
ками, имеющимися на полоске для создания
оптического эффекта на шкале, считающейся
индивидуальной на уровне защищенного
документа. Этот оптический эффект позво-
ляет создавать познавательный знак для
идентификации подлинности защищаемого
документа. Изобретение также относится к
защищенному документу, который содержит
вышеупомянутую полоску.

П. формулы: 28
Фиг.: 5

(21) a 2005 0081 (13) A
(51) Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01)
(22) 2005.03.21
(71) INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICUL-

TURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD

(72) GAINA Boris, MD; BEJAN Valerian, MD
(54) Procedeu de obţinere a vinurilor materie

primă aromate
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume

la un procedeu de obţinere a vinurilor materie
primă aromate.
Esenţa invenţiei constă  în aceea că procesul
de dezacidulare chimică a mustului se efec-
tuează cu K2CO3 în cantitate de 1…2 g/dm3, iar
la finele procesului de fermentaţie alcoolică,
când concentraţia zaharurilor atinge 10…15
g/dm3, se efectuează simultan dezacidularea
biologică şi tratarea enzimatică cu β-glico-
zidaze. Vinul materie primă în care au fost ad-
ministrate bacteriile malo-lactice se agită cu
dioxid de carbon timp de 48 h cu administrarea
obligatorie a agentului nutritiv.
Rezultatul constă în ameliorarea calităţii
vinurilor materie primă aromate, majorând
concentraţia compuşilor terpenici prin facili-
tarea decurgerii procesului de extragere a
substanţelor aromatice.

Revendicări: 1
*

*     *

(54) Process for producing flavoured wine stocks
(57) The invention refers to the wine industry,

namely to processes for producing flavoured
wine stocks.
Summary of the invention consists in that the
must deacidification process is carried out with
K2CO3 in the quantity of 1…2 g/dm3, and at the
end of the alcoholic fermentation process,
when the concentration of sugars attains
10…15 g/dm3, there is simultaneously carried
out the biological deacidification and the enzy-
matic treatment with β-glycosidases. The wine
stock, wherein there were administered the
malolactic bacteria, is agitated with carbon di-
oxide during 48 hours with compulsory admin-
istration of the nutritive medium.
The result consists in improving the quality of
the flavoured wine stocks, increasing the con-
centration of the terpenic complexes by facilitat-
ing the flavoured substance extraction process.

Claims: 1
*

*     *

(54) Способ производства ароматных вино-
материалов
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(57) Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к процессам
производства ароматных виноматериалов.
Сущность изобретения заключается в том,
что процесс химического кислотопони-
жения  сусла производится K2CO3  в коли-
честве 1…2 g/dm3, а в конце процесса
алкогольного брожения, когда концен-
трация сахаров достигает 10…15 g/dm3,
проводится одновременно биологическое
кислотопонижение и обработка энзимами

β-гликозидазами.  Виноматериал, в который
были  введены яблочно-молочные бактерии,
перемешивается с углекислым газом в тече-
ние 48 часов с обязательным введением
питательной среды.
Результат состоит в улучшении качества
ароматных  виноматериалов, увеличении
концентрации терпеновых комплексов  при
облегчении процесса экстракции аромати-
ческих веществ.

П. формулы: 1
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O ricare persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
 în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni din data publicării pentru

neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile prevăzute de art. 4-8 din Legea 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.

A ny person concerned may file with the AGEPI a written reasoned declaration of opposition to
 any decision to grant a patent within six months as from the date of publication if any one of the

conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for Inventions 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, has not been met.

FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents on inventions /

Изобретения, по которым приняты
решения о выдаче патентов

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

6 месяцев с 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., изменен-
ного и дополненного на основании законов № 788-XII от 26.03.1996 г., № 1079-XIV от 23.06.2000 г.,
№ 1446-XV от 08.11.2002 г., № 469-XV от 21.11.2003 г., № 294-XV от 28.07.2004 г. и № 205-XVI
от 28.07.2005 г.
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(11) 3113 (13) F1
(51) Int. Cl.: A01N 65/00 (2006.01)

A01P 3/00 (2006.01)
C08H 5/00 (2006.01)
C08F 8/06 (2006.01)

(21) a 2006 0047
(22) 2006.02.08
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE

ŞTIINŢE  A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTI-
TUTUL DE MICROBIOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE  A  REPUBLICII MOLDOVA, MD

(72) LUPAŞCU Lucian, MD; SAŞCO Elena, MD;
LUPAŞCU Tudor, MD; RUDIC Valeriu, MD

(54) Compus ce posedă activitate fungitoxică
pentru ciuperca Fusarium oxysporum Snyd.
et Hans

(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular la
un compus ce posedă activitate fungitoxică
pentru ciuperca Fusarium oxysporum Snyd. et
Hans.
Se propune aplicarea enotaninei hidrosolubile,
obţinute la modificarea chimică a enotaninei
cu peroxid de hidrogen în calitate de compus
ce posedă activitate fungitoxică pentru
ciuperca Fusarium oxysporum Snyd. et Hans.

Revendicări: 1
*

*     *

(54) Compound possessing fungitoxic activity to-
wards the fungus Fusarium oxysporum
Snyd. et Hans

(57) The invention refers to agriculture, in particu-
lar to a compound possessing fungitoxic ac-
tivity towards the fungus Fusarium oxysporum
Snyd. et Hans.
It is proposed application of the water-soluble
enotanine obtained by enotanine chemical
modification with hydrogen peroxide as com-
pound possessing fungitoxic activity towards
the fungus Fusarium oxysporum Snyd. et
Hans.

Claims: 1

*

*     *

(54) Соединение, обладающее фунгитоксич-
ной активностью к грибу Fusarium oxy-
sporum Snyd. et Hans

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйст-
ву, в частности к соединению, обладающему

фунгитоксичной активностью к грибу
Fusarium oxysporum Snyd. et Hans.
Предлагается применение водораствори-
мого энотанина, полученного путем хими-
ческой модификации энотанина перокси-
дом водорода, в качестве соединения,
обладающего фунгитоксичной активностью
к грибу Fusarium oxysporum Snyd. et Hans.

П. формулы: 1

(11) 3114 (13) F1
(51) Int. Cl.: A23D 7/005 (2006.01)

A23L 1/30 (2006.01)
C01B 7/14 (2006.01)

(21) a 2005 0374
(22) 2005.12.15
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;

FABRICA DE ÎNGHEŢATĂ DRANCOR, MD
(72) STURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga,

MD; DRANGOI Ion, MD; HARITONOV Svetlana,
MD; POPOVICI Cristina, MD

(54) Unt vegetal cu valoare biologică sporită
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în

particular la un unt vegetal cu valoare biologică
sporită.
Untul vegetal cu valoare biologică sporită
reprezintă o emulsie ce conţine fazele grasă
şi apoasă. Faza grasă constituie 80,25…
82,00% mas. şi include următoarele ingre-
diente, în % faţă de masa produsului finit: ulei
de floarea-soarelui dublu rafinat şi dezodorizat
33,33…35,00, ulei de floarea soarelui iodat cu
un conţinut de iod de 10 µg/cm3  16,67, ulei de
porumb rafinat 16,00, extract de colorant natu-
ral obţinut din morcov pe bază de ulei de
floarea-soarelui dublu rafinat şi dezodorizat
11,00, monogliceride vegetale 0,15 şi lecitină
de soia 0,10, iar faza apoasă constituie
18,00…19,75% mas. şi include următoarele
ingrediente, în % faţă de masa produsului finit:
lapte praf degresat 1,65…1,75, sare de
bucătărie 2,00, sorbat de potasiu 0,10 şi apă
14,15…16,00.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Vegetal butter with increased biological value
(57) The invention refers to the food industry, in

particular to a vegetal butter with increased
biological value.
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The vegetal butter with increased biological
value represents an emulsion, consisting of
the fatty and aqueous phases. The fatty phase
constitutes 80,25…82,00 mass % and in-
cludes the following ingredients, in % about the
mass of the finished product: doubly refined
and deodorized sunflower oil 33,33…35,00,
iodated sunflower oil with an iodine content of
10 µg/cm3 16,67, refined corn oil 16,00, extract
of natural colorant, obtained from carrot on
base of doubly refined and deodorized sun-
flower oil 11,00, vegetal monoglycerides 0,15
and soya lecithin 0,10, and the aqueous phase
constitutes 18,00…19,75 mass % and in-
cludes the following ingredients, in % about the
mass of the finished product: degreased milk
powder 1,65…1,75, table salt 2,00, potassium
sorbate 0,10 and water 14,15…16,00.

Claims: 1

*

*     *

(54) Растительное масло с повышенной биоло-
гической ценностью

(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности к растительному
маслу с повышенной биологической цен-
ностью.
Растительное масло с повышенной биоло-
гической ценностью представляет собой
эмульсию, состоящую из жировой и водной
фаз. Жировая фаза составляет 80,25…82,00
мас. % и включает следующие ингредиенты,
в % к массе конечного продукта: дважды
рафинированное и дезодорированное
подсолнечное масло 33,33…35,00, йодиро-
ванное  подсолнечное масло с содержа-
нием йода 10 мкг/см3 16,67, рафиниро-
ванное кукурузное масло 16,00, экстракт
натурального красителя, полученный из
моркови на основе дважды рафинирован-
ного и дезодорированного подсолнечного
масла 11,00,  растительные моноглицериды
0,15 и лецитин сои 0,10, а водная фаза
составляет 18,00…19,75 мас. % и включает
следующие ингредиенты, в % к массе
конечного продукта: обезжиренный молоч-
ный порошок 1,65…1,75,  пищевую соль
2,00, сорбат калия 0,10 и воду 14,15…16,00.

П. формулы: 1

(11) 3115 (13) F1
(51) Int. Cl.: A23L 2/02 (2006.01)

A23L 2/38 (2006.01)
A23C 21/00 (2006.01)

(21) a 2005 0378
(22) 2005.12.16
(71)(73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI

PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ  A REPUBLICII MOLDOVA, MD

(72) TERENTIEVA Galina, MD; STASIUC Stefania, MD;
SARANDI Tatiana, MD; JUC Vera, MD

(54) Băutură nealcoolică (variante)
(57) Invenţia se referă la o băutură nealcoolică

revendicată în 4 variante.
Băutura, conform invenţiei, conţine în diferite
rapoarte cantitative şi calitative următoarele
componente: pireuri de morcov, sfeclă, dovleac,
mere, tomate, piersici, coacăză neagră, prune,
vişine, zmeură şi de cătină albă, precum şi zer
de brânză nelimpezit, zahăr, acid citric, sare.
Rezultatul constă în majorarea valorii biologice
şi nutritive a băuturii.

Revendicări: 4

*

*     *

(54) Nonalcoholic beverage (variants)
(57) The invention refers to a nonalcoholic bever-

age claimed in 4 variants.
The beverage, according to the invention, con-
tains in different qualitative and quantitative
ratios the following components: carrot, beet,
pumpkin, apple, tomato, peach, black-current,
plum, sour cherry, raspberry and sea buckthorn
sauces, as well as unclarified cheese whey,
sugar, citric acid, salt.
The result consists in increasing the nutrient
and biological value of the beverage.

Claims: 4

*

*     *

(54) Безалкогольный напиток (варианты)
(57) Изобретение относится к безалкогольному

напитку, заявленному в 4 вариантах.
Напиток, согласно изобретению, содержит
в разных количественных и качественных
соотношениях следующие компоненты:
морковное, свекольное, кабачковое, яблоч-
ное, томатное, персиковое, черносмороди-
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новое, сливовое, вишневое, малиновое и
облепиховое пюре, а также неосветленную
творожную сыворотку, сахар, лимонную
кислоту, соль.
Результат состоит в повышении биологи-
ческой и питательной ценности напитка.

П. формулы: 4

(11) 3116 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)
(21) a 2005 0364
(22) 2005.12.06
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD

(72) MOROZ Petru, MD; RUSANOVSCHI Grigorii,
MD; MOROZ-SANDROSEAN Argentina, MD;
STATI Leo, MD; SANDROSEAN Iurii, MD

(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de diagnosticare a coxa valga la copii
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la

ortopedia pediatrică.
Metoda de diagnosticare a coxa valga la copii,
conform invenţiei, include efectuarea radio-
grafiei anteroposterioare a articulaţiei şoldului,
obţinerea schiagramei şi măsurarea unghiului
dintre linia zonei fizare a capului femurului şi
linia care uneşte marginea superioară a
cavităţii cotiloide cu marginea ei inferioară, şi,
în cazul în care unghiul depăşeşte 20 de grade,
se diagnostichează coxa valga.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Method of coxa valga diagnosis to children
(57) The invention refers to medicine, namely to the

pediatric orthopedics.
The method of coxa valga diagnosis to children,
according to the invention, includes making of
the posteroanterior radiography of the thigh
joint, obtaining of the skiagram and measur-
ing of the angle between the physary zone of
the femur head and the line joining the upper
margin of the cotyle with the lower margin
thereof, and where the angle exceeds 20 de-
grees, it is diagnosed the coxa valga.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Метод диагностики coxa valga у детей
(57) Изобретение относится к медицине, а

именно к детской ортопедии.
Метод диагностики coxa valga у детей,
согласно изобретению, включает выпол-
нение переднезадней рентгенографии
тазобедренного сустава, получение скиа-
граммы и измерение угла между линией
физарной зоны головки бедренной кости и
линией, соединяющей верхний край верт-
лужной впадины с её нижним краем, и в
случае, если угол  превышает 20 градусов,
диагностируют coxa valga.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 3117 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)
(21) a 2005 0333
(22) 2005.11.15
(71)(73) NICOLAU Gheorghe, MD
(72) NICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD;

GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; MARIŞ
Marius, RO

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

anume la stomatologia ortopedică, şi poate fi
utilizată pentru fixarea protezelor dentare
demontabile.
Implantul dentar demontabil constă din părţile
amovibilă (1) ş i intraosoasă (2). Partea
amovibilă (1) include un cap (3) executat sub
formă de sferă, un fus constituit din trei părţi:
partea superioară (4) executată sub formă de
trunchi de con, partea de mijloc (5) sub formă
de hexaedru şi partea inferioară (6) sub formă
de proeminenţă de sprijin inelară, pe axa
centrală a căreia este amplasat un ştift (7),
executat ca un şurub autofiletabil. Partea
intraosoasă (2) este executată ca un şurub
autofiletabil cu trei caneluri longitudinale (8) la
capătul lui, amplasate echidistant una de la
alta şi cu un canal orb (9), în care este ampla-
sată o garnitură elastică polimeră (10), având
formă hexaedrică în regiunea gâtului (11) părţii
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intraosoase şi formă conică în regiunea filetată
(12) a ei. Gâtul (11)  părţii intraosoase (2) este
executat sub formă de trunchi de con.

Revendicări: 2
Figuri: 6

*

*     *

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

namely to the prosthetic dentistry, and may be
used for fixation of removable prostheses.

          The removable dental implant consists of the
removable (1) and intraosseous (2) parts. The
removable part (1) includes a head (3) made
in the form of ball, a neck, consisting of three
parts: the upper part (4), made in the form of a
truncated cone, the middle part (5) – in the form
of a hexahedron and the lower part (6) – in the
form of an annular supporting prominence,
onto the central axis of which there is placed a
pin (7), made in the form of a self-tapping
screw. The intraosseous part (2) is made in the
form of a self-tapping screw with three longitu-
dinal grooves (8) onto its end, placed equidis-
tantly from each other and with a blind channel
(9), wherein there is placed an elastic poly-
meric insert (10), having hexagonal form in the
region of the neck (11) of the intraosseous part
and conic form in the threaded region (12)
thereof. The neck (11) of the intraosseous part
(2) is made in the form of truncated cone.

Claims: 2
Fig.: 6

*

*     *

(54) Разъемный зубной имплантат
(57) Изобретение относится к области меди-

цины, а именно к ортопедической стомато-
логии, и может быть использовано для
фиксации съемных зубных протезов.
Разъемный зубной имплантат состоит из
сменной (1) и внутрикостной (2) частей.
Сменная часть (1) включает головку (3),
выполненную в форме шара, шейку, состоя-
щую из трёх частей: верхней части (4),
выполненной в виде усечённого конуса,
средней части (5) -  в виде шестигранника и
нижней части (6) - в виде кольцевого опор-
ного выступа, по центральной оси которого

расположен штифт (7), выполненный в виде
самонарезающегося винта. Внутрикостная
часть (2) выполнена в виде самонаре-
зающегося винта с тремя продольными
канавками (8) на его конце, расположен-
ными друг от друга на равноудалённом
расстоянии и с глухим каналом (9), в кото-
ром размещена эластичная полимерная
вкладка (10), имеющим шестигранную фор-
му в области шейки (11) внутрикостной части
и коническую форму в её резьбовой области
(12). Шейка (11) внутрикостной части (2)
выполнена в виде усечённого конуса.

П. формулы: 2
Фиг.: 6

(11) 3118 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

A61K 36/05 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)

(21) a 2005 0291
(22) 2005.09.29
(71)(73) NICOLAU Gheorghe, MD
(72) NICOLAU Gheorghe, MD; RUDIC Valeriu, MD;

LITVINOV Serghei, RU; GOREA Oleg, MD;
GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; MELNIC
Liliana, MD
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(54) Metodă de implantare dentară
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la

stomatologia chirurgicală.
Esenţa invenţiei constă în aceea că preliminar
se decolează un lambou mucoperiostal trape-
zoidal cu baza la plica trecătoare, se formează
patul receptor osos pentru introducerea im-
plantului elicoidal, acesta se prelucrează cu
soluţie de extract de Spirulina platensis şi se
introduce în el implantul elicoidal. Spaţiul dintre
implant şi pereţii patului receptor osos format
se umple cu material de colagen-apatit,
impregnat cu soluţie de extract de Spirulina
platensis, după care plaga operatorie se
închide cu lamboul mucoperiostal decolat care
se suturează ermetic.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of dental implantation
(57) The invention refers to medicine, namely to the

surgical dentistry.
          Summary of the invention consists in that it is

preliminarily detached a trapezoid mucoperi-
osteal flap with the base at the transition plica,
it is formed the bone bed for introduction of the
helical implant, it is treated with solution of
Spirulina platensis extract and it is introduced
therein the helical implant. The space between
the implant and the walls of the formed bed is
filled with collagen-apatite material, impreg-
nated with solution of Spirulina platensis ex-
tract, afterwards the operative wound is closed
with the detached mucoperiosteal flap, which
is tightly sutured.

Claims: 1

*

*     *

(54) Метод дентальной имплантации
(57) Изобретение относится к медицине, а

именно к хирургической стоматологии.
Сущность изобретения заключается в том,
что предварительно отслаивают трапецие-
видный слизисто-надкостничный лоскут с
основанием у переходной складки, форми-
руют костное ложе для введения винтового
имплантата, обрабатывают его раствором
экстракта Spirulina platensis и вводят в него
винтовой имплантат. Пространство между

имплантатом и стенками сформированного
ложа заполняют коллаген-апатитовым
материалом, пропитанным раствором
экстракта Spirulina platensis, после чего
операционную рану закрывают отслоенным
слизисто-надкостничным лоскутом, кото-
рый наглухо ушивают.

П. формулы: 1

(11) 3119 (13) B2
(51) Int. Cl.: A61K 31/535 (2006.01)

A61K 9/24 (2006.01)
(21) a 2002 0212
(22) 2001.02.22
(31) 00/02307
(32) 2000.02.24
(33) FR
(85) 2002.08.23
(86) PCT//EP 01/02055, 2001.02.22
(87) WO 01/62256 A1, 2001.08.30
(71)(73) THERABEL PHARMACEUTICALS, LIMI-

TED, IE
(72) GECZY Jozsef-Michel, BE
(74) CORCODEL Angela
(54) Formă medicamentoasă pentru adminis-

trare orală cu eliberarea prelungită a molsi-
dominei

(57) Invenţia se referă la o formă medicamentoasă
pentru administrare orală cu eliberarea pre-
lungită a molsidominei şi poate fi utilizată în
tratamentul tuturor formelor de stenocardie
(stenocardie de efort sau de repaus, stare de
preinfarct).
Esenţa invenţiei constă în aceea că forma
medicamentoasă conţine o cantitate tera-
peutic eficientă de molsidomină sau unul din
metaboliţii săi activi, selectat  dintre SIN-1 şi
SIN-1A, având indice de dizolvare in vitro
[măsurat spectrofotometric la 286 sau 311 nm
după me toda descrisă în „European Pharma-
copeia”, ediţia a 3-a (sau USP XXIV), la 50 rot./
min, în 500 ml de 0,1 N HCl, la 37oC] de:
15...25% de molsidomină eliberată după 1
oră, 20...35% eliberată după 2 ore, 50...65%
eliberată după 6 ore, 75...95% eliberată după
12 ore, mai mult de 85% eliberată după 18
ore ş i mai mult de 90% de molsidomină
eliberată după 24 de ore, concentraţ ia
maximă de molsidomină în plasmă  in vivo,
şi anume  de 25…40 ng/ml se obţine  de la
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2,5 la 5 ore, preferabil  de la  3 la 4 ore după
administrarea formei menţionate.

Revendicări: 12
Figuri: 5

*

*     *

(54) Drug form for oral use with prolonged release
of molsidomine

(57) The invention refers to a drug form for oral use
with prolonged release of molsidomine and
may be used in the treatment of all forms of
angina pectoris (extertional or rest angina pec-
toris, instable angina pectoris).

           Summary of the invention consists in that the
drug form contains a therapeutically effective
quantity of molsidomine or one of its active
metabolites, selected among SIN-1 and SIN-
1A, having the index of dissolution in vitro
[spectrophotometrically measured at 286 or
314 nm according to the method described in
the “European Pharmacopeia”, 3-rd edition (or
USP XXIV), at 50 rev./min, in 500 ml of 0,1 N
HCl, at 37°C] of: 15…25% of molsidomine re-
leased after 1 hour, 20…35% released after 2
hours, 50…65% released after 6 hours,
75...95% released after 12 hours,  more than
85% released after 18 hours and more than
90% of molsidomine released after 24 hours,
the maximum concentration of molsidomine in
plasma in vivo, namely 25…40 ng/ml is ob-
tained from 2,5 up to 5 hours,  preferably from
3 to 4 hours after administration of said form.

Claims: 12
Fig.: 5

*

*     *

(54) Медикаментозная  форма для орального
применения с пролонгированным высво-
бождением молсидомина

(57) Изобретение относится к медикаментозной
форме орального применения с пролонги-
рованным высвобождением молсидомина
и может быть использовано  при лечении
всех форм стенокардии (стенокардия на-
пряжения или покоя, нестабильная стено-
кардия).
Сущность изобретения заключается в том,
что медикаментозная форма содержит
терапевтически эффективное количество

молсидомина или одного из ее активных
метаболитов, выбранного из SIN-1 и SIN-1A,
имея индекс растворения in vitro [изме-
ренного спектрофотометрически при 286
или 311 нм по методу, описанному в “Euro-
pean Pharmacopeia”, 3-е издание (или  USP
XXIV), при 50 об/мин., в 500 мл 0,1 N HCl, при
37°C]: 15...25% молсидомина, высвобож-
денного после 1 часа, 20...35%, высвобож-
денного после 2 часов, 50...65%, высво-
божденного после 6 часов, 75...95%, высво-
божденного после 12 часов, более чем 85%,
высвобожденного после 18 часов, и более
чем 90% молсидомина,   высвобожденного
после 24 часов, максимальную концен-
трацию молсидомина в плазме in vivo, а
именно 25…40 нг/мл получают от  2,5 до 5
часов, предпочтительно от  3 до  4 часов
после назначения указанной формы.

П. формулы: 12
Фиг.: 5

(11) 3120 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61K 31/56 (2006.01)

A61P 31/16 (2006.01)
(21) a 2005 0278
(22) 2005.09.15
(71)(73) CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRAC-

TIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINIS-
TERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOL-
DOVA, MD

(72) SPÂNU Constantin, MD; SCOFERŢA Petru, MD;
SPÂNU Igor, MD; ROMANCENCO Elena, MD;
CHINTEA Pavel, MD

(54) Metodă de profilaxie a gripei
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

bolile infecţioase şi poate fi utilizată cu scop
de profilaxie a gripei.
Esenţa invenţiei constă în aceea că  în peri-
oada preepidemică şi epidemică a gripei se
administrează preparatul cu acţiune antivirală,
imunomodulatoare, interferogenă şi antio-
xidantă Pacovirin, câte o pastilă de 0,3 g pe zi,
conţinând 50,0 mg de substanţă activă, timp
de 14 zile.

Revendicări: 1

*

*     *
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(54) Method of influenza prophylaxis
(57) The invention refers to medicine, in particular

to the infectious diseases and may be used
with the view of influenza prophylaxis.
Summary of the invention consists in that in the
preepidemic and epidemic period of influenza
it is administered the preparation with antivi-
ral, immunomodulating, interferogenic and
antioxidant activity Pacovirin, for one tablet of
0,3 g a day, containing 50,0 mg of active sub-
stance, during 14 days.

Claims: 1

*

*     *

(54) Метод профилактики  гриппа
(57) Изобретение относится к медицине, в

частности к инфекционным заболеваниям
и может быть использовано с целью про-
филактики гриппа.
Сущность изобретения состоит в том, что в
периоде преэпидемии и эпидемии гриппа
назначают препарат Паковирин, с противо-
вирусным, иммуномодуляторным, интерфе-
рогенным и антиоксидантным  действием по
одной таблетке 0,3 г в день, которая со-
держит 50,0 мг активного вещества, в
течение 14 дней.

П. формулы: 1

(11) 3121 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61K 31/56 (2006.01)

A61K 39/29 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)

(21) a 2005 0280
(22) 2005.09.15
(71)(73) CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRAC-

TIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINIS-
TERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOL-
DOVA, MD

(72) SPÂNU Constantin, MD; RÎMIŞ Constantin, MD;
IAROVOI Petru, MD; SPÂNU Igor, MD; CHINTEA
Pavel, MD

(54) Metodă de profilaxie a hepatitei virale B
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

bolile infecţioase şi poate fi utilizată pentru
profilaxia hepatitei virale B.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se admi-
nistrează vaccinul contra hepatitei virale B şi

preparatul Pacovirin în pastile, în doză de 50,0
mg de substanţă activă, timp de 90 de zile din
ziua administrării vaccinului.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of viral hepatitis B prophylaxis
(57) The invention refers to medicine, in particular

to the infectious diseases and may be used
for viral hepatitis B prophylaxis.
Summary of the invention consists in that it is
administered the viral hepatitis B vaccine and
Pacovirin preparation in tablets, in a dose of
50,0 mg of active substance, during 90 days
from the day of administration of the vaccine.

Claims: 1

*

*     *

(54) Метод профилактики вирусного гепатита В
(57) Изобретение относится к медицине, в

частности к инфекционным заболеваниям
и может быть использовано для профи-
лактики вирусного гепатита В.
Сущность изобретения состоит в том, что
вводят вакцину против  вирусного гепатита
В и  препарат Паковирин в таблетках, с
дозой 50,0 мг активного вещества, в течение
90 дней со дня  введения вакцины.

П. формулы: 1

(11) 3122 (13) B1
(51) Int. Cl.: B23H 3/08 (2006.01)
(21) a 2005 0107
(22) 2005.04.13
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOL-
DOVA, MD

(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞALTOIAN Nicolai,
MD

(54) Electrolit pentru prelucrarea electrochimică
dimensională a oţelului

(57) Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii,
şi anume la un electrolit pentru prelucrarea
electrochimică dimensională a oţelului ş i
poate fi utilizată la confecţionarea detaliilor din
oţel de construcţie, inclusiv termorezistent.
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Esenţa invenţiei constă în aceea că electrolitul
conţine clorură sau azotat de sodiu, borglu-
conat de calciu şi apă în următorul raport al
componentelor, g/l:
clorură sau azotat de sodiu 50…200
borgluconat de calciu 1…50
apă restul.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Electrolyte for steel dimensional electro-
chemical treatment

(57) The invention refers to the field of electrical
engineering, namely to an electrolyte for steel
dimensional electrochemical treatment and
may be used for manufacturing parts of struc-
tural steel, including the heat-resistant one.

          Summary of the invention consists in that the
electrolyte contains sodium chloride or nitrate,
calcium boron gluconate and water, in the fol-
lowing component ratio, g/l:
sodium chloride or nitrate 50…200
calcium boron gluconate 1…50
water  the rest.

Claims: 1

*

*     *

(54) Электролит для размерной электрохими-
ческой обработки стали

(57) Изобретение относится к области электро-
техники, а именно к электролиту для размер-
ной электрохимической обработки стали, и
может быть использовано для изготов-
ления деталей из конструкционной стали,
включая термостойкую.
Сущность изобретения заключается в том,
что электролит содержит хлористый или
азотнокислый натрий, борглюконат кальция
и воду, при следующем соотношении компо-
нентов, г/л:
хлористый или азотнокислый
натрий 50...200
борглюконат кальция 1...50
вода остальное.

П. формулы: 1

(11) 3123 (13) F1
(51) Int. Cl.: B66D 1/04 (2006.01)
(21) a 2005 0267
(22) 2005.09.15
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ  A  MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;

DICUSARĂ Ion, MD
(54) Troliu cu acţionare manuală (variante)
(57) Invenţia se referă la mecanisme de ridicat, şi

anume la troliurile cu acţionare manuală.
Troliul cu acţionare manuală, conform primei
variante, include o bază cu suporturi, între care,
cu posibilitatea rotirii, sunt instalate: un tambur
cu cablu şi, îmbinată cu el, o carcasă cu un
capac fixat rigid de ea, precum şi un reductor
amplasat în carcasă. Noutatea constă în
aceea că reductorul este executat precesional
şi include un arbore cu manivelă, pe porţiunea
înclinată a căruia este montată o roată satelit
cu două coroane, o coroană a căreia angre-
nează cu dinţii roţii dinţate centrale, fixată rigid
în capac, iar altă coroană – cu a doua roată
dinţată centrală, care este montată pe arborele
amplasat coaxial în tambur, totodată, pe
capătul lui liber este montat un cuplaj uni-
direcţional, care este fixat rigid de reazem. Pe
capătul liber al porţiunii drepte a arborelui cu
manivelă este fixată o manetă rotitoare.

Revendicări: 3
Figuri: 6

*

*     *

(54) Hand drive winch (variants)
(57) The invention refers to the hosting equipment,

in particular to the hand drive winches.
The hand drive winch, according to the first
variant, includes a base with racks, between
which with the possibility of rotation there are
installed: a rope drum and a body with a rigidly
fixed cover connected thereto, as well as a re-
ducer placed into the body. Novelty consists in
that the reducer is made precessional and in-
cludes a crank shaft, on the inclined section of
which it is mounted a two-ring satellite wheel,
one ring of which meshes with the central gear-
wheel rigidly fixed into the cover, and the other
ring meshes with the second central gear-
wheel that is mounted onto the shaft axially
placed into the drum, at the same time onto the
free end thereof there is mounted a unidirec-
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tional clutch rigidly fixed to the rack. On the free
end of the crank shaft straight section it is fixed
a full revolving handle.

Claims: 3
Fig.: 6

*

*     *

(54) Лебедка с ручным приводом (варианты)
(57) Изобретение относится к подъемным уст-

ройствам, именно к лебедкам с ручным
приводом.
Лебедка с ручным приводом, по первому
варианту, включает основание со стойками,
между которыми с возможностью враще-
ния установлены канатный барабан и сое-
диненный с ним корпус с жестко прикреп-
ленной к нему крышкой, а также редуктор,
который размещен в корпусе. Новизна
состоит в том, что редуктор выполнен
прецессионным и включает кривошипный
вал, на наклонном участке которого смон-
тировано двухвенцовое сателлитное колесо,
один венец которого находится в зацеп-
лении с зубьями центрального зубчатого
колеса, жестко закрепленного в крышке, а
другой венец – со вторым центральным
зубчатым колесом, которое смонтировано
на валу, соосно размещенном в барабане,
при этом на его свободном конце смонти-
рована муфта однонаправленного дви-
жения, которая жестко прикреплена к
стойке. На свободном конце прямого участ-
ка кривошипного вала закреплена полно-
оборотная рукоятка.

П. формулы: 3
Фиг.: 6

(11) 3124 (13) B1
(51) Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01)

C07C 47/56 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07C 311/31 (2006.01)
C07C 311/36 (2006.01)
C07C 311/37 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/63 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)

(21) a 2005 0150
(22) 2005.05.25
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD

(72) PRISACARI Viorel, MD; GULEA Aurelian, MD;
ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD;
SPÎNU Stela, MD; BEJENARI Natalia, MD

(74) VOZIANU Maria
(54) Salicilidentiosemicarbazidaţi de cupru(II)

care conţin sulfanilamide
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi

anume la sinteza unui şir de complecşi interni
de cupru biologic activi din clasa tiosemi-
carbazidaţilor metalelor de tranziţie şi poate fi
aplicată în medicină şi în medicina veterinară.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în calitate
de preparate antimicrobiene se propun
salicilidentiosemicarbazidaţii de cupru(II) care
conţin sulfanilamide cu formula:

I – XI

unde X = H (I – VI, VIII – XI), Br (VII); R =
H (I – VII), C6H5- (VIII – XI);

Sf = 
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OCH3 (VI).

Rezultatul invenţiei constă în sinteza compu-
şilor I–XI, care au toxicitate joasă, manifestă
activitate antimicrobiană faţă de majoritatea
microorganismelor, iar în cazul tulpinilor gram-
pozitive manifestă activitate bacteriostatică şi
bactericidă de 2...160 ori mai înaltă în com-
paraţie cu analogul lor structural.

Revendicări: 2
Figuri: 2

*

*     *
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(54) Sulfanilamide-containing salicylidenethio-
semicarbazidates of copper(II)

(57) The invention refers to chemistry and medi-
cine, namely to the synthesis of a series of bio-
logically active chelate compounds of copper
from the class of thiosemicarbazidates of the
transition metals and may find its application
in medicine and veterinary medicine.
Summary of the invention consists in that as
antimicrobial preparations there are proposed
the sulfanilamide-containing salcicylidenethio-
semicarbazidates of copper(II) of formula:

I – XI

where X = H (I – VI, VIII – XI), Br (VII); R =
H (I – VII), C6H5- (VIII – XI);

Sf = 

H2N S
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O

NH

N N

S
C2H5 (IV, VII, X) ;  

H2N S
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O
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NH
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N
CH3

CH3

(V, XI) ; H2N S

O

O

NH
N N

OCH3 (VI).

The result of the invention consists in the syn-
thesis of compounds I–XI, having low toxicity,
manifesting antimicrobial activity about the
majority of microorganisms, and in the case
of gram-positive strains manifest bacteriostatic
and bactericidal activity 2…160 times higher
than their structural analogue.

Claims: 2
Fig.: 2

*

*     *

(54) Сульфаниламидсодержащие салицили-
дентиосемикарбазидаты меди(II)

(57) Изобретение относится к химии и медици-
не, а именно к синтезу ряда биологически
активных внутрикомплексных соединений

меди класса тиосемикарбазидатов пере-
ходных металлов и может найти приме-
нение в медицине и ветеринарии.
Сущность изобретения заключается в том,
что в качестве противомикробных препара-
тов предлагаются сульфаниламидсодержа-
щие салицилидентиосемикарбазидаты
меди(II) формулы:

I – XI

где X = H (I – VI, VIII – XI), Br (VII); R =
H (I – VII), C6H5- (VIII – XI);

Sf = 

H2N S

O

O

NH

N N

S
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H2N S
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O
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N
CH3

CH3

(V, XI) ; H2N S

O

O

NH
N N

OCH3 (VI).

Результат изобретения заключается в син-
тезе соединений I–XI, которые имеют низкую
токсичность, проявляют противомикробную
активность в отношении большинства микро-
организмов, а в случае грамм-положитель-
ных штаммов проявляют бактериостатичес-
кую и бактерицидную активность в 2...160 раз
более высокую, чем их структурный аналог.

П. формулы: 2
Фиг.: 2

(11) 3125 (13) F1
(51) Int. Cl.: C08H 5/00 (2006.01)

C07D 311/30 (2006.01)
C08F 8/06 (2006.01)
C07C 37/60 (2006.01)

(21) a 2005 0360
(22) 2005.12.06
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE

ŞTIINŢE  A REPUBLICII MOLDOVA, MD
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(72) LUPAŞCU Tudor, MD; LUPAŞCU Lucian, MD
(54) Procedeu de obţinere a enotaninurilor

hidrosolubile
(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere

a enotaninurilor hidrosolubile care pot fi
utilizate în medicină, medicina veterinară şi în
agricultură.
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea
enotaninurilor cu peroxid de hidrogen în raport
masic de respectiv 1:(3…6), timp de 7…15
min, la temperatura de 70…100oC, evaporarea
şi uscarea la temperatura de 40…65oC până
la o masă constantă a produsului obţinut.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for obtaining water-soluble eno-
tanins

(57) The invention relates to a process for obtain-
ing water-soluble enotanins that may de used
in medicine, veterinary medicine and agricul-
ture.
The process, according to the inventions, in-
cludes treatment of enotanins with hydrogen
peroxide in the mass ratio of respectively
1:(3…6), during 7…15 min, at the temperature
of 70…100°C, evaporation and drying at the
temperature of 40…65°C up to a constant
mass of the obtained product.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ получения водорастворимых
энотаннинов

(57) Изобретение относится к способу получе-
ния водорастворимых энотаннинов, кото-
рые могут быть использованы в медицине,
ветеринарии и в сельском хозяйстве.
Способ, согласно изобретению, включает
обработку энотаннинов перекисью водо-
рода в массовом соотношении соответ-
ственно 1:(3…6), в течение 7…15 мин., при
температуре 70…100oC, выпаривание и
сушку при температуре 40…65oC до посто-
янной массы полученного продукта.

П. формулы: 1

(11) 3126 (13) F1
(51) Int. Cl.: C12G 1/06 (2006.01)
(21) a 2006 0064
(22) 2006.02.21
(71)(73) INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITI-

CULTURĂ 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 cupa-
jarea vinurilor brute tratate, divizarea cupajului
în două părţi în volum de 30…50% şi 70…50%,
respectiv, prepararea amestecului fermentativ
pe baza părţii I a cupajului cu fermentarea
secundară a acestuia până la atingerea
presiunii de 200…500 kPa. Totodată partea a
II-a a cupajului se impregnează cu dioxid de
carbon de origine exogenă până la atingerea
presiunii de 50…250 kPa, după care urmează
răcirea şi amestecarea ambelor părţi, într-un
raport care asigură obţinerea în produsul finit
a presiunii de 100...250 kPa, cu filtrarea
ulterioară şi îmbutelierea izobarotermică.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for producing pearly wine
(57) The invention refers to the wine-making indus-

try, in particular to a process for producing
pearly wine.
The process, according to the invention, in-
cludes blending the treated wine stock, division
of the blending into two portions in the volume
of 30…50% and 70…50% respectively, prepa-
ration of the fermentative mixture on base of the
I portion of blending with secondary fermenta-
tion thereof up to the pressure of 200…500 kPa.
At the same time, the II portion of blending is
saturated with carbon dioxide of exogenous
origin up to the pressure of 50…250 kPa, then
both portions are mixed and cooled in the ratio
providing the pressure of the finished product
of 100…250 kPa, with further filtration and
isobarothermic bottling.

Claims: 1

*

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

промышленности, в частности к способу
производства жемчужного вина.
Способ, согласно изобретению, включает
купажирование обработанных виноматери-
алов, разделение купажа на две части в
объеме 30…50% и 70…50% соответствен-
но, приготовление бродильной смеси на
базе I части купажа с ее вторичным броже-
нием до достижения давления 200…500
кПа. Вместе с тем, II часть купажа насы-
щается двуокисью углерода экзогенного
происхождения до достижения давления
50…250 кПа, затем следует охлаждение и
смешивание обеих частей в соотношении,
обеспечивающем  получение в готовом
продукте давления 100…250 кПа, с после-
дующей фильтрацией и изобаротерми-
ческим розливом.

П. формулы: 1

(11) 3127 (13) F1
(51) Int. Cl.: C12G 3/00 (2006.01)

C12G 3/06 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
C12G 3/12 (2006.01)

(21) a 2005 0314
(22) 2005.10.31
(71)(73) INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITI-

CULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD
(72) PARASCA Petru, MD; PALII Spiridon, MD;

BODRUG Alexandru, MD; BEZERDIC Vitalie,
MD

(54) Brandy
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, în spe-

cial la brandy.
Brandy, conform invenţiei, conţine distilat de vin
învechit cel puţin 6 luni, distilat de vin, rezultat
la distilarea vinului materie primă obţinut prin
fermentarea unui amestec de suc de difuzie
şi musturile fracţiilor II şi III de presă în raport
de 1:(1…2), respectiv, învechit cel puţin 6 luni,
extract de ghindă, sirop de zahăr, caramel,
alcool etilic rafinat şi apă dedurizată, având
următorul raport al componentelor, dal, pentru
1000 dal de cupaj:
distilat de vin învechit cel puţin
6 luni 200…220
distilat de vin, rezultat la distilarea vinului

materie primă obţinut prin fermentarea unui
amestec de suc de difuzie şi musturile
fracţiilorII şi III de presă,
învechit cel puţin 6 luni 140…160
extract de ghindă 15…20
sirop de zahăr 8…12
caramel, kg 2…4
alcool etilic rafinat şi apă
dedurizată restul, până la tăria

de 40,0±0,3% vol.

Revendicări: 2

*

*     *

(54) Brandy
(57) The invention refers to the wine industry, in

particular to a brandy.
The brandy, according to the invention, contains
winy distillate aged at least 6 months, winy dis-
tillate, resulted from distillation of the wine stock
obtained by fermentation of a mixture of diffu-
sion juice and musts of the II and III press frac-
tions in the ratio of 1:(1…2) respectively, aged
at least 6 months, acorn extract, sugar syrup,
caramel, rectified ethyl alcohol and softened
water, in the following component ratio, dal, for
1000 dal of blending:
winy distillate aged at least
6 months 200…220
winy distillate, resulted from distillation
of the wine stock obtained by fermentation
of a mixture of diffusion juice and musts
of the II and III press fractions,
aged at least 6 months 140…160
acorn extract 15…20
sugar syrup 8…12
caramel, kg 2…4
rectified ethyl alcohol and
softened water the rest, up to the

strength of 40,0±0,3 vol. %.

Claims: 2

*

*     *

(54) Бренди
(57) Изобретение относится к винодельческой

промышленности, а именно к бренди.
Бренди, согласно изобретению, содержит
винный дистиллят, выдержанный не менее
6 месяцев, винный дистиллят, полученный
при дистилляции виноматериала, получен-
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ного путем сбраживания смеси  диффу-
зионного сока и сусел II и  III прессовых фрак-
ций в соотношении 1: (1…2) соответственно,
выдержанный не менее 6 месяцев, экстракт
желудей, сахарный сироп, колер, спирт
этиловый ректификованный и умягченную
воду, в следующем соотношении компо-
нентов, дал, на  1000 дал купажа:
винный дистиллят, выдержанный не
менее 6 месяцев 200…220
винный дистиллят, полученный при
дистилляции виноматериала,
полученного путем сбраживания смеси,
состоящей из диффузионного
сока и сусел II и  III прессовых фракций,
выдержанный не менее
6 месяцев 140…160
экстракт желудей 15…20
сахарный сироп 8…12
колер, кг 2…4
спирт этиловый ректификованный
и умягченная вода остальное,

до  крепости 40,0±0,3 % об.

П. формулы: 2

(11) 3128 (13) F1
(51) Int. Cl.: C12N 1/12 (2006.01)

C07F 15/02 (2006.01)
C07F 3/02 (2006.01)
C07C 53/16 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)

(21) a 2006 0042
(22) 2006.01.31
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) BULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD;

ZOSIM Liliana, MD; CHIRIAC Tatiana, MD;
TURTĂ Constantin, MD; PRODIUS Denis, MD;
ŞOVA Sergiu, MD; MEREACRE Valeriu, MD

(54) Procedeu de obţinere a biomasei de Spirulina
platensis

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în special
la un procedeu de obţinere a biomasei de
Spirulina platensis, care poate fi utilizată în in-
dustria farmaceutică, precum şi în medicina
clinică şi experimentală.
Procedeul de obţinere a biomasei de Spirulina
platensis include prepararea mediului nutritiv, care
conţine, g/L de apă: NaHCO3 – 16,8; K2HPO4 –
1,0; KNO3 – 3,75; NaCl – 1,0; K2SO4 – 3,75;

CaCl2·6H2O – 0,04; MgSO4·7H2O – 0,70;
H3BO3 – 0,00286; MnCl2·4H2O – 0,00181;
ZnSO4·7H2O – 0,00022; CuSO4·5H2O –
0,00008; MoO3 – 0,000015, FeSO4·7H2O –
0,024; Fe-EDTA – 0,025, inocularea sus-
pensiei de Spirulina platensis în cantitate de
0,40...0,45 g/L şi cultivarea ei în decurs de 6
zile în regim de acumulare la iluminarea de
3400...4800 lx, la temperatura de 31...36°C şi
pH  de 9,5...10,0.
Noutatea invenţiei constă în aceea că în prima
zi de cultivare  în mediu se adaugă suplimentar
compusul coordinativ [Fe2Mg(CCl3COO)6

(CH3OH)3] în cantitate de 0,005...0,025 g/L.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for Spirulina platensis biomass ob-
taining

(57) The invention refers to biotechnology, in par-
ticular to a process for Spirulina platensis bio-
mass obtaining that may be used in the phar-
maceutical industry, as well as in the clinical
and experimental medicine.
The process for Spirulina platensis biomass
obtaining includes preparation of the nutrient
medium, containing, g/L of water: NaHCO3 –
16,8; K2HPO4 – 1,0; KNO3 – 3,75; NaCl – 1,0;
K2SO4 – 3,75; CaCl2·6H2O – 0,04; MgSO4·7H2O
– 0,70; H3BO3 – 0,00286; MnCl2·4H2O –
0,00181; ZnSO4·7H2O – 0,00022; CuSO4·5H2O
– 0,00008; MoO3 – 0,000015, FeSO4·7H2O –
0,024; Fe-EDTA – 0,025, inoculation of the
Spirulina platensis suspension in the amount
of 0,40…0,45 g/L and cultivation thereof dur-
ing 6 days in the accumulation regime under
the light of 3400…4800 lx, at a temperature of
31…36°C and pH of 9,5…10,0.
Novelty of the invention consists in that on the
first day of cultivation into the medium is added
the coordinative compound [Fe2Mg(CCl3COO)6

(CH3OH)3] in the quantity of 0,005…0,025 g/L.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ получения биомассы Spirulina
platensis

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в
частности к способу получения биомассы
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Spirulina platensis,которая может быть
использована в фармацевтической про-
мышленности, а также в клинической и
экспериментальной медицине.
Способ получения биомассы Spirulina
platensis включает приготовление пита-
тельной среды, содержащей, г/л воды:
NaHCO3 – 16,8; K2HPO4 – 1,0; KNO3 – 3,75;
NaCl – 1,0; K2SO4 – 3,75; CaCl2·6H2O – 0,04;
MgSO4·7H2O – 0,70; H3BO3 – 0,00286;
MnCl2·4H2O – 0,00181; ZnSO4·7H2O –
0,00022; CuSO4·5H2O – 0,00008; MoO3 –
0,000015, FeSO4·7H2O – 0,024; Fe-EDTA –
0,025, инокуляцию суспензии Spirulina
platensis в количестве 0,40...0,45 г/л и ее
культивирование в течение 6 дней в накопи-
тельном режиме при освещении 3400...
4800 лк при температуре 31...36°C и рН
9,5...10,0.
Новизна изобретения состоит в том, что в
первый день культивирования в среду
дополнительно добавляют координацион-
ное соединение [Fe2Mg(CCl3COO)6(CH3OH)3]
в количестве 0,005...0,025 г/л.

П. формулы: 1

(11) 3129 (13) F1
(51) Int. Cl.: C12N 1/12 (2006.01)

C07F 15/02 (2006.01)
C07F 3/02 (2006.01)
C07C 53/134 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)

(21) a 2006 0043
(22) 2006.01.31
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) BULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD;

ZOSIM Liliana, MD; CHIRIAC Tatiana, MD;
TURTĂ Constantin, MD; PRODIUS Denis, MD;
MELNIC Silvia, MD; MEREACRE Valeriu, MD

(54) Procedeu de obţinere a biomasei ciano-
bacteriei Spirulina platensis

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume
la un procedeu de obţinere a biomasei ciano-
bacteriei Spirulina platensis şi poate fi aplicată
în industria farmaceutică, medicina clinică şi
experimentală.
Procedeul, conform invenţiei, include inocularea
cianobacteriei în cantitate de 0,40…0,45 g/L
într-un mediu nutritiv ce conţine, g/L: NaHCO3 –

16,8, K2HPO4 – 0,1, KNO3 – 3,75, NaCl – 1,0,
K2SO4 – 3,75, CaCl2

.6H2O – 0,04, MgSO4
.7H2O –

0,7, H3BO3 – 0,00286, MnCl2
.4H2O – 0,00181,

ZnSO4
.7H2O – 0,00022, CuSO4

.5H2O –
0,00008, MoO3 – 0,000015, FeSO4

.7H2O –
0,024, Fe-EDTA – 0,025, apă – până la 1 L, la
care în prima zi de cultivare se adaugă com-
pusul coordinativ [Fe2MgO(C4H3OCOO)3

(CH3COO)3(H2O)(C4H8O)] în cantitate de
0,005…0,025 g/L, şi cultivarea ei în regim de
acumulare în decurs de 6 zile la iluminarea de
3400…4800 lx, temperatura de 31…36oC,
pH de 9,5…10,0.
Rezultatul constă în sporirea activităţii super-
oxiddismutazei în biomasa obţinută.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for Spirulina platensis cyanobacte-
rium biomass obtaining

(57) The invention refers to biotechnology, namely
to a process for Spirulina platensis cyanobacte-
rium biomass obtaining and may be used in
the pharmaceutical industry, clinical and ex-
perimental medicine.
The process, according to the invention, in-
cludes inoculation of the cyanobacterium in the
quantity of 0,40…0,45 g/L into a nutritive medi-
um containing, g/L: NaHCO3 – 16,8, K2HPO4 –
0,1, KNO3 – 3,75, NaCl – 1,0, K2SO4 – 3,75,
CaCl2

.6H2O – 0,04, MgSO4
.7H2O – 0,7, H3BO3 –

0,00286, MnCl2
.4H2O – 0,00181, ZnSO4

.7H2O –
0,00022, CuSO4

.5H2O – 0,00008, MoO3 –
0,000015, FeSO4

.7H2O – 0,024, Fe-EDTA –
0,025, water – up to 1 L, to which on the first
day of cultivation it is added the coordinative
compound [Fe2MgO(C4H3OCOO)3(CH3COO)3

(H2O)(C4H8O)] in the quantity of 0,005…0,025
g/L and cultivation thereof in the accumulation
regime during 6 days under the light of
3400…4800 lx, at the temperature of 31…36°C
and pH 9,5…10,0
The result consists in raising the activity of
superoxidedismutase in the obtained biomass.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ получения биомассы цианобакте-
рии Spirulina platensis
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(57) Изобретение относится к биотехнологии, а
именно к способу получения биомассы Spiru-
lina platensis и может быть применено в фар-
мацевтической промышленности, в клини-
ческой и экспериментальной медицине.
Способ, согласно изобретению, включает
инокуляцию спирулины в количестве 0,40…
0,45 г/л в среду, содержащую, г/л: NaHCO3 –
16,8; K2HPO4 – 0,1, KNO3 – 3,75, NaCl – 1,0,
K2SO4 – 3,75, CaCl2

.6H2O – 0,04, MgSO4
.7H2O –

0,7, H3BO3 – 0,00286, MnCl2
.4H2O – 0,00181,

ZnSO4
.7H2O – 0,00022, CuSO4

.5H2O –
0,00008, MoO3 – 0,000015, FeSO4

.7H2O –
0,024, Fe-EDTA – 0,025, воду – до 1 л, в
которую в первый день культивирования
добавляют координационное соединение
[Fe2MgO(C4H3OCOO)3(CH3COO)3(H2O)(C4H8O)]
в количестве 0,005…0,025 г/л и ее культи-
вирование в режиме аккумуляции в течение
6 дней при освещении 3400…4800 лк,
температуре 31…36oC, pH 9,5…10,0.
Результат состоит в  повышении активности
супероксиддисмутазы в полученной биомассе.

П. формулы: 1

(11) 3130 (13) F1
(51) Int. Cl.: C12N 1/14 (2006.01)

A01P 7/02 (2006.01)
(21) a 2005 0327
(22) 2005.11.04
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI

DE ŞTIINŢE  A REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) TODERAŞ Ion, MD; MOVILĂ Alexandru, MD
(54) Procedeu de combatere a căpuşelor ixodide
(57) Invenţia se referă la parazitologie, în special la

un procedeu de combatere biologică a căpu-
şelor ixodide, care poate fi utilizat în agricultură
şi în medicina veterinară.
Procedeul propus include infectarea căpuşelor
ixodide în locurile lor de răspândire, utilizând
imago căpuşelor ixodide infectate cu conidii de
fungi Bauveria bassiana izolate din populaţia
naturală, raportul dintre căpuşele infectate şi
cele neinfectate fiind de 1:500, respectiv.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of ixodid control
(57) The invention relates to parasitology, in particu-

lar to a method of ixodid biological control that
may be used in agriculture and veterinary medi-
cine.
The proposed method includes infection of ixo-
dids in their habitats, using the imago of the
ixodids infected with conidia of the Bauveria
bassiana fungus, isolated from natural popu-
lation, the ratio of infected and uninfected mites
being of 1:500, respectively.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ борьбы с иксодовыми клещами
(57) Изобретение относится к паразитологии, в

частности к способу  биологической борьбы
с иксодовыми клещами, который может
быть использован в сельском хозяйстве и
ветеринарии.
Предлагаемый способ включает инфициро-
вание иксодовых клещей в местах их обита-
ния, используя имаго иксодовых клещей,
зараженных спорами гриба Bauveria bas-
siana, выделенными из природной популя-
ции при соотношении инфицированных и
неинфицированных клещей 1:500, соответ-
ственно.

П. формулы: 1

(11) 3131 (13) B2
(51) Int. Cl.: G01N 29/04 (2006.01)
(21) a 2004 0195
(22) 2004.08.09
(71)(73) TCACENCO Andrei Achim, MD
(72) TCACENCO Andrei Achim, MD; GAVREV

Valeriu, MD; CHIRIACOV Vasile, MD; RAL-
DUGHIN  Andrei, MD

(54) Procedeu de control ultrasonor al cor-
doanelor de sudură cu supraînălţarea sudurii

(57) Invenţia se referă la domeniul controlului
nedistructiv şi poate fi utilizată la controlul
ultrasonor al cordoanelor de sudură la produse
în procesul producerii lor.
Procedeul de control ultrasonor al cordoanelor
de sudură cu supraînălţarea sudurii constă în
aceea că cu ajutorul unui traductor piezoelec-
tric îmbinat înclinat în produs se introduce un
impuls ultrasonic, se recepţionează semna-
lele de ecou din zona de control a cordonului
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de sudură cu supraînălţarea sudurii, se
formează un impuls strob de selecţie în timp a
semnalelor de ecou recepţionate din zona de
control a cordonului de sudură şi de la mar-
ginea îndepărtată a supraînălţării sudurii.
După primii parametri se estimează calitatea
cordonului de sudură. Noutatea invenţ iei
constă în aceea că se formează un impuls
strob suplimentar, cu ajutorul căruia se
selectează semnalul de ecou de la marginea
îndepărtată a cordonului de sudură, se mă-
soară intervalul de timp din momentul excitării
traductorului piezoelectric până la semnalul de
ecou de la supraînălţarea sudurii, pe prima
porţiune aleasă a cordonului de sudură se
calculează valoarea medie a mulţimii in-
tervalelor de timp consecutive, apoi pe a doua
porţiune a cordonului de sudură, cu aceeaşi
durată, învecinată cu prima, se calculează
valoarea medie de selectare a mulţ imii
intervalelor de timp, fiecare fiind mai mică decât
valoarea medie calculată pe prima porţiune.
Noua valoare medie a intervalului de timp
calculată pentru porţiunea a doua se utilizează
pentru stabilirea poziţiei în timp a impulsului
strob de bază în raport cu momentul excitării
traductorului piezoelectric, care se corectează
după fiecare calculare a valorii medii a mulţimii
intervalelor de timp consecutive pe porţiunea
următoare a cordonului de sudură.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Process for ultrasonic testing of welds with
reinforcing bead

(57) The invention relates to the field of nondestruc-
tive testing and may be used for ultrasonic test-
ing of welds to products in the process of their
production.
The process for ultrasonic testing of welds with
reinforcing bead consists in that by means of
an inclined combined piezoelectric transducer,
into the product there is introduced the ultra-
sound pulse, there are received the echo sig-
nals from the testing zone of the weld with re-
inforcing bead, it is formed a strobe-pulse,
used for time selection of the echo signals
received from the weld testing zone and from
the remote edge of the reinforcing bead. Ac-
cording to the first parameters it is estimated

the quality of the weld. Novelty of the invention
consists in that there is formed an additional
strobe-pulse, by means of which it is selected
the echo signal from the remote edge of the
weld, it is measured the time interval from the
excitation moment of the piezoelectric trans-
ducer up to the echo signal from the reinforc-
ing bead, on the chosen first portion of the weld
it is calculated the mean value of the range of
consecutive time intervals, then on the second
portion of the weld with the same length, con-
tiguous with the first portion, it is calculated the
mean value of selection of the range of time
intervals, each of which is smaller than the
calculated mean value on the first portion. The
new mean value of the time interval calculated
for the second portion is used for establishing
the time position of the basic strobe pulse
about the excitation moment of the piezoelect-
ric transducer, which is corrected after each
calculation of the mean value of the range of
consecutive time intervals on the next portion
of the weld.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Способ ультразвукового контроля свар-
ных швов с валиком усиления

(57) Изобретение относится к области неразру-
шающего контроля и может быть исполь-
зовано при ультразвуковом контроле свар-
ных швов изделий в процессе их произ-
водства.
Способ ультразвуковой дефектоскопии
сварных швов с валиком усиления заклю-
чается в том, что с помощью наклонного сов-
мещенного пьезоэлектрического преоб-
разователя в изделие вводят импульс уль-
тразвука, принимают эхосигналы из зоны
контроля сварного шва с валиком усиления,
формируют стробимпульс для временной
селекции эхосигналов, принятых из зоны
контроля сварного шва и от дальней кромки
валика усиления. По первым параметрам
судят о качестве сварного шва. Новизна изо-
бретения состоит в том, что формируют до-
полнительный строб-импульс, при помощи
которого выделяют эхосигнал от дальней
кромки валика усиления сварного шва, из-
меряют временной интервал от момента
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возбуждения пьезопреобразователя до
эхосигнала от валика усиления, на
выбранном первом участке шва вычисляют
среднее значение множества последо-
вательно идущих временных интервалов,
затем на таком же по протяженности
втором участке шва, примыкающем к пер-
вому участку, вычисляют среднее значение
выборки множества временных интервалов,
каждое их которых меньше вычисленного
среднего значения на первом участке.
Полученное на втором участке шва новое
среднее значение временного интервала
используют для установления временного
положения основного строб-импульса
относительно момента возбуждения пьезо-
преобразователя, которое корректируют
после каждого вычисления среднего зна-
чения множества последовательных вре-
менных интервалов на последующем участ-
ке сварного шва.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 3132 (13) B2
(51) Int. Cl.: G01N 29/04 (2006.01)
(21) a 2004 0196
(22) 2004.08.09
(71)(73) TCACENCO Andrei Achim, MD
(72) TCACENCO Andrei Achim, MD; GAVREV

Valeriu, MD; CHIRIACOV Vasile, MD
(54) Procedeu de defectoscopie ultrasonică a

cordoanelor de sudură cu supraînălţarea
sudurii

(57) Invenţia se referă la domeniul defectoscopiei
ultrasonice şi poate fi utilizată la controlul
cordoanelor de sudură cu supraînălţarea
sudurii.
Procedeul de defectoscopie ultrasonică a
cordoanelor de sudură cu supraînălţarea
sudurii constă în aceea că cel puţin două
traductoare piezoelectrice îmbinate se insta-
lează de aceeaşi parte a axei cordonului de
sudură astfel, ca diagramele lor de directivitate
să se intersecteze în zona de control a
cordonului de sudură, se formează impulsul
strob pentru canalul traductorului de recepţie,
se selectează semnalele de ecou din zona
cordonului de sudură ş i după parametrii
semnalelor de ecou recepţionate se estimează

calitatea cordonului de sudură. Traductoarele
se instalează astfel, ca distanţa de la traduc-
torul de recepţie până la axa cordonului să
depăşească cu mult distanţa de la traductorul
îmbinat până la axa cordonului de sudură. Cu
traductorul îmbinat se recepţionează semnalul
de ecou de difuzie de la marginea anterioară
a supraînălţării sudurii, care se amplifică şi se
utilizează pentru formarea impulsului de
întârziere a impulsului strob din canalul
traductorului de recepţie.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Process for ultrasonic testing of welds with
reinforcing bead

(57) The invention relates to the field of ultrasonic
testing and may be used for testing of welds
with reinforcing bead.
The process for ultrasonic testing of welds with
reinforcing bead consists in that at least two
combined piezoelectric transducers are in-
stalled on the same part of the weld’s axis so
that their directivity diagrams may intersect in
the tested zone of the weld, it is formed the
strobe-pulse for the channel of the receiving
piezoelectric transducer, there are selected the
echo signals from the weld’s zone and accord-
ing to the parameters of the received echo sig-
nals it is estimated the quality of the weld. The
transducers are installed so that the distance
from the receiving piezoelectric transducer up
to the weld’s axis may be considerably greater
than the distance from the combined piezoelec-
tric transducer up to the weld’s axis. With the
combined piezoelectric transducer it is re-
ceived the diffusion echo signal from the front
edge of the reinforcing bead, it is amplified and
used for the formation of the delay pulse of the
strobe-pulse of the receiving piezoelectric
transducer channel.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Способ ультразвуковой дефектоскопии
сварных швов с валиком усиления
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(57) Изобретение относится к области ультразву-
ковой дефектоскопии и может быть исполь-
зовано при контроле сварных швов с вали-
ком усиления.
Способ ультразвуковой дефектоскопии
сварных швов с валиком усиления, заклю-
чающийся в том, что, по меньшей мере, два
совмещенных пьезопреобразователя уста-
навливают по одну сторону оси шва,  так,
чтобы их диаграммы направленности пере-
секались в контролируемой  зоне сварного
шва, формируют строб-импульс канала
приемного пьезопреобразователя, селек-
тируют эхосигналы из зоны шва и по пара-
метрам принятых эхосигналов судят о ка-
честве сварного шва. Преобразователи
устанавливают так, чтобы расстояние от
приемного пьезопреобразователя до оси
шва было существенно больше, чем рас-
стояниe от совмещенного пьезопреобразо-
вателя до оси шва. Совмещенным пьезо-
преобразователем принимают диффузный
эхосигнал от передней кромки валика
усиления, усиливают его и используют для
формирования импульса-задержки строб-
импульса канала приемного пьезопреоб-
разователя.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 3133 (13) F1
(51) Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)

H03H 11/46 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)

(21) a 2005 0294
(22) 2005.10.04
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ  A MOLDOVEI, MD
(72) NASTAS Vitalie, MD
(54) Convertor de impedanţă
(57) Invenţia se referă la aparatajul electrotehnic de

măsurat şi la radioelectronică şi poate fi utili-
zată pentru reproducerea cu precizie înaltă a
impedanţelor de orice tip cu caracter reactiv.
Esenţa invenţiei constă în aceea că convertorul
de impedanţă conţine primul convertor 1 dotat
cu două borne de intrare 2, 3 şi două borne de
ieşire 4, 5, un convertor de rezistenţă negativă
6, dotat de asemenea cu două borne de intrare
7, 8 şi două borne de ieşire 9, 10, totodată
bornele 3 şi 10 sunt unite. Primul rezistor 11

este conectat între bornele 2 şi 9, iar al doilea
rezistor 12 este conectat la bornele 7 şi 8.
Ieşirea convertorului este formată de bornele
4, 5 de ieşire ale primului convertor 1. În calitate
de primul convertor 1 se utilizează un conver-
tor de impedanţă cu coeficient de conversie
imaginar. În calitate de primul rezistor 11
conectat între bornele 2 şi 9 s-a folosit un
rezistor de tip variabil.
Rezultatul invenţiei constă în reglarea lină a
caracterului şi valorii impedanţei reproduse.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Impedance converter
(57) The invention refers to the electrotechnical

measuring devices and radio electronics and
may be used for high-precision reproduction
of reactive impedances of any character.
Summary of the invention consists in that the
impedance converter comprises a first con-
verter 1 provided with two input terminals 2, 3
and two output terminals 4, 5, a negative re-
sistance converter 6, also provided with two
input terminals 7, 8 and two output terminals
9, 10, at the same time the terminals 3 and 10
are connected to each other. The first resistor
11 is connected to the terminals 2 and 9 and
the second resistor 12 is connected to the ter-
minals 7 and 8. The output of the impedance
converter is formed by the output terminals 4,
5 of the first converter 1. As first converter 1 it is
used an impedance converter with a virtual
transfer constant. As first resistor 11, con-
nected to the terminals 2, 9, it is used a resis-
tor of variable type.
The result of the invention consists in repro-
ducing reactive impedances with slide control
of their character and value.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54)  Конвертор импеданса
(57) Изобретение относится к электроизмери-

тельной технике и радиоэлектронике и
может быть использовано для воспроизве-
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дения с высокой точностью реактивных
импедансов любого характера.
Сущность изобретения заключается в том,
что конвертор импеданса содержит первый
конвертор 1, снабженный двумя входными
клеммами 2,3 и двумя выходными клем-
мами 4,5, второй конвертор 6 отрица-
тельного сопротивления, также снабжен-
ный двумя входными 7,8 и двумя выходными
клеммами 9,10, при этом клеммы 3 и 10
соединены. Первый резистор 11 подключён
между клеммами 2 и 9, второй резистор 12
подключен к клеммам  7 и 8. Выход конвер-
тора импеданса образован выходными
клеммами 4,5 первого конвертора 1. В
качестве первого конвертора 1 использан
конвертор импеданса с мнимым коэффи-
циентом передачи. В качестве первого
резистора 11, подключенного между клем-
мами 2 и 9, использован резистор перемен-
ного типа.
Результат изобретения состоит в воспроиз-
ведении реактивных импедансов с плавной
регулировкой их характера и величины.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 3134 (13) F1
(51) Int. Cl.: G09F 3/03 (2006.01)

E05B 39/02 (2006.01)
(21) a 2005 0037
(22) 2005.02.09
(71)(72)(73) CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI

Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD
(74) PARASCA Dumitru
(54) Sigiliu monobloc cu cablu
(57) Invenţia solicitată se referă la mijloacele de

încuiere cu sigilare a obiectelor materiale
transportate, în special, prin vamă, în scopul
prevenirii accesului neautorizat la ele, în par-
ticular a refrigeratoarelor, autofurgoanelor,
cisternelor, vagoanelor şi containerelor pentru
transportul aerian, maritim ş i feroviar, a
încărcăturilor transportate în containere şi
vagoane feroviare, autocamioane etc.

Sigiliul monobloc cu cablu conţine un corp 1
în care este executat un canal longitudinal
înfundat 5 în care este fixat capătul 4 cablului
3, şi un canal longitudinal străpuns pentru
amplasarea cablului în el. Canalul străpuns şi
cel înfundat sunt executate paralel unul faţă de
celălalt astfel, că orificiul de ieşire al canalului
înfundat şi orificiul de intrare al canalului
străpuns sunt amplasate pe o singură faţă
laterală a corpului. În corp este executat de
asemenea, comunicând cu canalul străpuns,
un orificiu oblic 8, în care este plasat un ele-
ment de blocare 9 cu contrafişă pentru inter-
acţiunea cu cablul 3. Noutatea invenţiei constă
în aceea că corpul 1 este executat în întregime
din metal, iar capătul 4 cablului 3 este fixat
adăugător prin intermediul deformării corpului
în locul amplasării canalului înfundat cu
formarea unei bucle de 180°. În corp 1, paralel
cu orificiul oblic 8, este executat un orificiu oblic
auxiliar, care comunică cu canalul străpuns
auxiliar 14, executat în corp paralel cu canalul
longitudinal străpuns pentru amplasarea
cablului, totodată, orificiul de ieşire al canalului
străpuns 7 şi orificiul de intrare al canalului
străpuns auxiliar 14 sunt amplasate pe o faţă
laterală a corpului, iar între orificiul de ieşire al
canalului străpuns 7 şi orificiul de intrare al
canalului străpuns auxiliar 14 este executată
o adâncitură de trecere pentru amplasarea
cablului, protejată de proeminenţe laterale.
Corpul 1 este acoperit din exterior cu un înveliş
2 durabil de masă plastică ce protejează con-
tra accesului la elementele plombei în stare
încuiată. Construcţ ia propusă a sigiliului
monobloc cu cablu are o serie de avantaje faţă
de soluţiile cunoscute: simplitate, fiabilitate
sporită şi comoditate în exploatare.

Revendicări: 2
Figuri: 3

*

*     *

(54) Monoblock cable seal
(57) The invention relates to the locking means with

sealing of the transported material objects,
especially, by customs with the view of prevent-
ing the unauthorized access to them, in par-
ticular of refrigerators, vans, cisterns, cars and
containers of the railway, sea and air transport,
of cargoes transported in the railway cars and
containers, trucks etc.
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The monoblock cable seal comprises a body
1, wherein there is made a blind longitudinal
channel 5 into which it is fixed the end 4 of the
cable 3, and a through longitudinal channel for
cable placement therein. The blind and through
channels are made in parallel to each other so
that the outlet of the blind channel and the inlet
of the through channel are placed on the same
lateral face of the body. Into the body there is
also made an oblique hole 8, communicating
with the through longitudinal channel, wherein
it is placed a spring-loaded locking element 9
for interaction with the cable 3. Novelty consists
in that the body 1 is made all-metal, one end 4
of the cable 3 is additionally fixed by means of
body deformation in the point of blind channel
placement with subsequent 180°-bend
thereof. Into the body 1 parallel to the oblique
hole 8 there is made an additional oblique
hole, communicating with the additional
through channel 14, made in the body parallel
to the through longitudinal channel for cable
placement  therein, at the same time the outlet
of the through channel 7 and the inlet of the
additional through channel  14 are placed on
the same lateral face of the body, and between
the outlet of the through channel 7 and the in-
let of the additional through channel 14 there
is made a coupling groove for cable place-
ment, protected by lateral prominences. On the
outside the body 1 is covered with a plastic
high-strength case 2, protecting from the ac-
cess to the seal elements in locked state. The
proposed design of the seal presents a series
of advantages in comparison with the known
solutions: simplicity, increased reliability and
commodity in exploitation.

Claims: 2
Fig.: 3

*

*     *

(54) Моноблочная тросовая пломба
(57) Изобретение относится к средствам для

запирания с опломбированием материаль-
ных объектов, перевозимых, в основном,
через таможню, с целью предотвращения
несанкционированного доступа к ним, в
частности рефрижераторов, автофургонов,
цистерн, вагонов и контейнеров железно-

дорожного, морского и воздушного транс-
порта, грузов, перевозимых в железно-
дорожных вагонах и контейнерах, грузовых
автомобилях и др.
Моноблочная тросовая пломба содержит
корпус 1, в котором выполнен глухой  про-
дольный канал 5, в котором закреплен
конец  4 троса 3, и сквозной продольный
канал для размещения в нем троса. Сквоз-
ной и глухой каналы выполнены парал-
лельно друг другу так, что выходное отвер-
стие глухого канала и входное отверстие
сквозного канала расположены на одной
боковой грани корпуса. В корпусе также
выполнено сообщающееся с продольным
сквозным каналом наклонное отверстие 8,
в котором размещен подпружиненный
стопорный элемент 9 для взаимодействия
с тросом 3. Новым является то, что корпус 1
выполнен цельнометаллическим, один
конец 4 троса 3 дополнительно закреплен
посредством деформации корпуса в месте
расположения глухого канала с после-
дующим его перегибом на 180°. В корпусе 1
параллельно наклонному отверстию 8
выполнено дополнительное наклонное
отверстие, которое сообщается с дополни-
тельным сквозным каналом 14, выполнен-
ным в корпусе параллельно сквозному
продольному каналу для размещения в нем
троса, при этом выходное отверстие сквоз-
ного канала 7 и входное отверстие допол-
нительного сквозного канала 14 распо-
ложены на одной боковой грани корпуса, а
между выходным отверстием сквозного
канала 7 и входным отверстием дополни-
тельного сквозного канала 14 выполнена
соединяющая их переходная выемка для
размещения троса, защищенная боковыми
выступами. Снаружи корпус 1 покрыт высо-
копрочной пластмассовой оболочкой 2,
предохраняющей от доступа к элементам
пломбы в запертом состоянии. Предла-
гаемая конструкция пломбы в представ-
ленной совокупности признаков характе-
ризуется по сравнению с известными ана-
логами простотой, повышенной надеж-
ностью и удобством в эксплуатации.

П. формулы: 2
Фиг.: 3
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(11) 3134 (13) F1

(11) 3135 (13) B2
(51) Int. Cl.: H01J 37/34 (2006.01)
(21) a 2003 0063
(22) 2003.02.27
(71)(73) LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE

SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA
SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
REPUBLICII MOLDOVA, MD

(72) SIDORENKO Anatolii, MD; ZDRAVKOV Vla-
dimir, MD

(54) Instalaţie pentru obţinerea straturilor con-
ductoare

(57) Invenţia se referă la electrotehnică, în particu-
lar la instalaţii pentru obţinerea straturilor
conductoare.
Instalaţia pentru obţinerea straturilor conduc-
toare include o sursă de înaltă tensiune, o
cameră, umplută cu gaz inert, în care sunt
amplasate de-a lungul aceleiaşi axe, vizavi, o
masă-anod şi un catod, de asemenea un
substrat, fixat pe masa-anod. Noutatea inven-
ţiei constă în aceea că substratul este fixat pe
masă asimetric faţă de axa comună. Catodul
este montat cu posibilitatea schimbării distan-
ţei dintre el şi masa-anod.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Installation for conducting layers obtaining
(57) The invention refers to the electrical engineer-

ing, in particular to installations for conducting
layers obtaining.
The installation for conducting layers obtaining
includes a high-voltage source, a chamber filled
with inert gas, wherein along the common axis
there are oppositely placed a table-anode and
a cathode, as well as a substrate fixed onto the
table-anode. Novelty of the invention consists
in that the substrate is fixed onto the table asym-
metrically to the common axis. The cathode is
mounted with the possibility of changing the
distance between it and the table-anode.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Установка для получения проводящих
слоев

(57) Изобретение относится к электротехнике, в
частности к устройствам для получения
проводящих слоев.
Устройство для получения проводящих
слоев включает источник высокого напря-
жения, заполненную инертным газом ка-
меру, в которой вдоль общей оси друг против
друга расположены стол–анод и катод, а
также подложку, закрепленную на столе-
аноде. Новизна изобретения состоит в том,
что подложка закреплена на столе асиммет-
рично относительно общей оси. Катод
смонтирован с возможностью изменения
расстояния между ним и столом-анодом.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 3136 (13) F1
(51) Int. Cl.: H03C 3/10 (2006.01)

H03C 3/24 (2006.01)
(21) a 2005 0338
(22) 2005.11.21
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ  A  MOLDOVEI, MD
(72) NASTAS Vitalie, MD
(54) Defazor
(57) Invenţia se referă la domeniul radioelectronicii

şi poate fi utilizată pentru introducerea defa-
zajului reglabil în calea semnalului.
Esenţa invenţiei constă în aceea că defazorul
conţ ine un amplificator operaţional 1, un
condensator 3 conectat cu un contact împre-
ună cu un contact al primului rezistor 2 la
intrarea neinversoare a amplificatorului
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operaţional 1, al doilea rezistor 4, care este
conectat cu un contact la ieşirea amplifi-
catorului operaţional 1 şi cu al doilea contact
la intrarea lui inversoare, şi cel de-al treilea
rezistor 5 conectat între intrarea inversoare a
amplificatorului operaţ ional 1 ş i intrarea
defazorului. Defazorul conţine suplimentar un
convertor 6 de rezistenţă negativă dotat cu
două cleme de ieşire 7 şi 8, două cleme de
intrare 9 şi 10 şi o intrare de comandă 11,
precum şi un rezistor 12, conectat la clemele
de intrare 9 şi 10 ale convertorului 6. Clema
de ieşire 7 a convertorului 6 este conectată la
cel de-al doilea contact al primului rezistor 2,
clema de ieşire 8 este conectată la conductorul
electric comun, iar cel de-al doilea contact al
condensatorului 3 de asemenea este conectat
la intrarea defazorului.
Convertorul 6 de rezistenţă negativă posedă
coeficient de conversie reglabil prin intrarea de
comandă 11 în intervalul de valori de la 0 până
la -K0, iar mărimea rezistenţei rezistorului 12
conectat la clemele de intrare 9 şi 10 ale
convertorului 6 se alege astfel, încât mărimea
maximă a modulului rezistenţei negative
reproduse de convertorul 6 la clemele de ieşire
7 şi 8 să fie de două ori mai mare decât
mărimea rezistenţei primului rezistor 2.
Rezultatul invenţiei constă în asigurarea
introducerii defazajului în intervalul de reglare
de la 0 până la 360° în calea semnalului.

Revendicări: 2
Figuri: 2

*

*     *

(54) Phase shifter
(57) The invention refers to the radio electronics

and may be used for introduction of the con-
trollable phase shift on the path of a signal.
Summary of the invention consists in that the
phase shifter comprises an operational am-
plifier 1, a condenser 3 having one contact
connected conjointly with one contact of the first
resistor 2 to the noninverting input of the am-
plifier 1, a second resistor 4 having one con-
tact connected to the output of the operational
amplifier 1 and the second contact to the in-
verting input thereof and a third resistor 5 con-
nected between the inverting input of the op-
erational amplifier 1 and input of the phase
shifter. The phase shifter additionally com-
prises a negative resistance converter 6 pro-
vided with two output terminals 7 and 8, two
input terminals 9 and 10 and a control input 11,

as well as a resistor 12 connected to the input
terminals 9 and 10 of the converter 6. The out-
put terminal 7of the converter 6 is connected
to the second contact of the first resistor 2, the
output terminal 8 is connected to the common
electric wire, and the second contact of the
condenser 3 is also connected to the input of
the phase shifter.
The negative resistance converter 6 pos-
sesses a conversion ratio operated in the value
range from 0 up to -K0 through the control input
11 and the value of resistance of the resistor 12,
connected to the input terminals 9 and 10 of the
converter 6, is selected so that the maximum
value of the negative resistance module repro-
duced by the converter 6 on the output terminals
7 and 8 should be two times greater than the
value of resistance of the first resistor 2.
The result of the invention consists in provid-
ing the phase shift introduction in the control
interval from 0 to 360° on the path of a signal.

Claims: 2
Fig.: 2

*

*     *

(54) Фазовращатель
(57) Изобретение относится к области радио-

электроники и может быть использовано
для ввода регулируемого фазового сдвига
на пути сигнала.
Сущность изобретения заключается в том,
что фазовращатель содержит операцион-
ный усилитель 1, конденсатор 3, подклю-
ченный одним контактом совместно с одним
контактом первого резистора 2 к неинверти-
рующему входу операционного усилителя 1,
второй резистор 4, который подключён
одним контактом к выходу операционного
усилителя 1 и вторым контактом к его ин-
вертируемому входу, и третий резистор 5,
подключенный между инвертирующим вхо-
дом операционного усилителя 1 и входом
фазовращателя. Фазовращатель дополни-
тельно содержит конвертор 6 отрицатель-
ного сопротивления, снабженный двумя
выходными клеммами 7 и 8, двумя входными
клеммами 9 и 10 и входом управления 11, а
также резистор 12, подключенный к входным
клеммам 9 и 10 конвертора 6. Выходная
клемма 7 конвертора 6 подключена к второ-
му контакту первого резистора 2,  выходная
клемма 8 подключена к общему электри-
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ческому проводу, а второй контакт конден-
сатора 3 также подключен к входу фазо-
вращателя.
Конвертор 6 отрицательного сопротивления
обладает коэффициентом преобразования,
регулируемым в диапазоне значений от 0 до
-K0 через вход управления 11, а величина
сопротивления резистора 12, подключен-
ного к входным клеммам 9 и 10 конвертора
6, подбирается таким образом, чтобы макси-
мальная величина модуля отрицательного
сопротивления, воспроизводимого конвер-
тором 6 на выходных клеммах 7 и 8, была в
два раза больше величины сопротивления
первого резистора 2.
Результат изобретения состоит в обеспе-
чении ввода фазового сдвига в интервале

регулирования  от 0 до 360° на пути сиг-
нала.

П. формулы: 2
Фиг.: 2



45

MD - BOPI 8/2006INVENŢII

FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2006.07.31
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului,

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

Nr. 
crt. 

Cod 
ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) 
Cod ST. 

16 
OMPI 

(51) Clase (21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

1 MD 2793 C2 B62J 1/08 (2006.01) a 2003 0043 2003.02.06 6/2005 
2 MD 2850 G2 A61K 31/155 (2006.01)                       

A61P 15/04 (2006.01) 
a 2005 0046 2005.02.18 9/2005 

3 MD 2854 G2 A61K 33/00 (2006.01)                       
C01B 13/00 (2006.01)                       
C12G 3/06  (2006.01) 

a 2005 0138 2005.05.17 9/2005 

4 MD 2859 C2 B82B 3/00  (2006.01) a 2004 0198 2004.08.12 9/2005 
5 MD 2876 C2 A61K 35/12 (2006.01)                       

A61K 35/14 (2006.01)                       
A61K 35/32 (2006.01)                       
A61K 35/34 (2006.01)                       
A61P 19/00 (2006.01) 

a 2004 0150 2004.06.15 10/2005 

6 MD 2881 G2 C07C 281/08 (2006.01)                       
C07C 251/02 (2006.01)                             
C07F 15/04 (2006.01)                       
C09B 26/06 (2006.01) 

a 2005 0108 2005.04.15 10/2005 

7 MD 2888 G2 F03B 7/00 (2006.01) a 2005 0067 2005.03.04 10/2005 
8 MD 2891 G2 A01G 17/02 (2006.01)                       

C05F 5/00 (2006.01) 
a 2005 0047 2005.02.21 11/2005 

9 MD 2901 G2 A61B 17/56 (2006.01) a 2005 0103 2005.04.12 11/2005 
10 MD 2905 G2 A61K 31/167 (2006.01)                       

A61P 9/12 (2006.01)                      
C07C 231/02 (2006.01)                       
C07C 233/01 (2006.01) 

a 2004 0009 2003.12.29 11/2005 

11 MD 2906 G2 A61K 31/167 (2006.01)                      
A61P 9/12 (2006.01)                       
C07C 231/02 (2006.01)                       
C07C 233/01 (2006.01) 

a 2004 0010 2003.12.29 11/2005 

12 MD 2908 C2 C12G 1/00  (2006.01) a 2005 0016 2005.01.14 11/2005 
13 MD 2910 G2 C12G 3/00  (2006.01) a 2005 0112 2005.04.18 11/2005 
14 MD 2911 G2 C12G 3/06  (2006.01) a 2005 0114 2005.04.18 11/2005 
15 MD 2915 C2 F03B 7/00 (2006.01)                       

F03B 13/00 (2006.01)                       
F03B 13/10 (2006.01) 

a 2001 0358 2001.11.01 11/2005 

16 MD 2918 C2 F16H 15/52 (2006.01) a 2003 0218 2003.09.10 11/2005 
17 MD 2921 G2 G09B 23/28 (2006.01)                       

A61B 19/00 (2006.01) 
a 2005 0123 2005.04.27 11/2005 

18 MD 2924 G2 A01G 7/06  (2006.01)                       
A01G 17/02 (2006.01)                       
A01N 43/08 (2006.01)                       
A01N 43/12 (2006.01)                       
A01P 21/00 (2006.01) 

a 2005 0100 2005.04.06 12/2005 

19 MD 2930 G2 A61B 5/00  (2006.01)                       
A61B 5/12  (2006.01) 

a 2005 0019 2005.01.18 12/2005 

20 MD 2932 G2 A61B 17/42 (2006.01) a 2005 0130 2005.05.06 12/2005 
21 MD 2943 C2 F16H 1/32 (2006.01) a 2004 0156 2004.06.28 12/2005 
22 MD 2965 C2 F24J 2/42 (2006.01) a 2004 0304 2004.12.28 1/2006 
23 MD 2967 C2 G12B 17/02 (2006.01)  

G21F 1/00 (2006.01) 
a 2002 0063 2002.02.04 1/2006 
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III

Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

P rotecţia 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.

În conformitate cu acest regulament, 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 cererile de înregistrare şi modelele de utilitate înregistrate.

L egal protection of  utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of regis
 tration with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial Property Protec-

tion approved by the Government decision No 456 of July  26, 1993.

In accordance with this Regulation, an utility model may be registered if it relates to the aids
of mechanical completion and to the consumption objects or the components thereof, if it is new
and if it is susceptible of  industrial application.

In the BOPI are published applications for utility model registration and the registered utility models.

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

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

В соответствии с этим положением, 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 заявки на регистрацию полезных моделей и зарегистрированные полезные
модели.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE

(11) Numărul modelului de utilitate înregistrat

(12) Denumirea tipului de document

(13) Codul tipului de document conform normei ST.
16 OMPI

(15) Informaţii privind corectarea cererii/certificatului

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

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

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(31) Numărul cererii prioritare

(32) Data depozitului cererii prioritare

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

(45) Data publicării hotărârii de  înregistrare a
modelului de utilitate: numărul BOPI, anul

(47) Data eliberării certificatului

(48) Data publicării cererii/certificatului  corectat

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE UTILITY MODEL

(11) Number of registered utility model

(12) Denomination of the type of document
(13) Kind-of-document code according to WIPO Stan-

dard ST.16

(15) Information on the correction of the application/
certificate

(16) Number of renewal utility model
(18) Expected expiration date of renewal validity
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application, code of the

country according to the WIPO Standard ST. 3
(41) Date of publishing the application: BOPI num-

ber and year
(45) Date of publishing the decision on utility model

registration: BOPI number and year

(54) Titlul modelului de  utilitate
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
(57) Rezumatul  sau  revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la

care prezentul document este divizionar
(67) Numărul şi data depunerii cererii de brevet de

invenţie pe care se bazează cererea actuală
pentru model de utilitate

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

(72) Numele creatorului (creatorilor), codul ţării con-
form normei ST. 3  OMPI

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

(74) Numele reprezentantului în proprietatea indu-
strială

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate
cu PCT

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

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

(47) Date of issuance of certificate
(48) Date of publishing the corrected application/cer-

tificate
(51) International Patent Classification
(54) Title of the utility model
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent ap-

plication from which the present utility model
document has divided up

(67) Number and filind date of the patent application
which the effective utility model application re-
lies on

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

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

(73) Name of the holder(s), code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3
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SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE

A – Necesităţi curente ale vieţii
B – Tehnici industriale diverse. Transport
C – Chimie şi metalurgie
D – Textile şi hârtie

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION  SECTIONS

A – Human necessities
B – Performing operations. Transporting
C – Chemistry. Metallurgy
D – Textiles. Paper
E – Fixed constructions

(11) Номер зарегистрированной полезной  модели
(12) Наименование типа документа
(13) Код вида документа в соответствии со стан-

дартом ST. 16 ВОИС
(15) Информация об исправлениях, внесенных в

заявку/свидетельство
(16) Номер возобновленной полезной модели
(18) Установленная дата истечения возобнов-

ления
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи  заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Номер, присвоенный приоритетной заявке
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(41) Дата выкладки для всеобщего ознакомления

заявки на  регистрацию полезной модели, не
прошедшей экспертизу

(45) Дата публикации решения о регистрации
полезной модели, прошедшей экспертизу по
cуществу

(47) Дата  выдачи  свидетельства

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

(48) Дата публикации заявки/свидетельства
(51) Международная патентная классификация
(54) Название полезной модели
(56) Список документов-аналогов
(57) Реферат или формула
(62) Номер и дата подачи более ранней заявки, из

которой выделен настоящий документ
(67) Номер и дата подачи заявки на изобретение,

на которой основывается нынешняя заявка на
полезную модель

(71) Имя заявителя, код страны (SТ. 3 ВОИС)
(72) Имя создателя, код страны (SТ. 3 ВОИС)
(73) Имя владельца регистрации, код страны

(SТ. 3 ВОИС)
(74) Имя представителя в области промышленной

собственности
(85) Дата перехода к национальной процедуре в

соответствии с РСТ
(86) Международная заявка РСТ: номер и дата
(87) Международная публикация РСТ: номер и

дата

E – Construcţii fixe
F – Mecanică. I luminat. Încălzire. Armament.

Exploziv
G – Fizică
H – Electricitate

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

G – Physics
H – Electricity

(74) Name of the representative in industrial
property

(85) Date for introducing the national procedure ac-
cording to the PCT

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

(87) International publication (regional or under the
PCT): number and publication date
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CODURILE  NORMALIZATE  ALE OMPI PENTRU  IDENTIFICAREA
TIPURILOR DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE  A  MODELULUI DE  UTILITATE

CONFORM  NORMEI  ST. 16

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

U8  – cerere de model de utilitate publicată cu co-
recturi sau modificări ale datelor bibliografice,
părţilor din text, desene sau formule chimice
cuprinse în pagina de capăt

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

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).

Y2 – al doilea nivel de publicare: cerere de înregis-
trare a modelului de utilitate publicată, exami-
nată (se aplică pentru publicarea care succedă
documentul cu codul U).

Y8  – certificat de înregistrare a modelului de utilitate,
cu corecturi sau modificări ale datelor bib-
liografice, părţilor din text, desene sau formule
chimice în pagina de capăt a documentului

Y9  – certificat de înregistrare a modelului de utilitate,
retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei
părţi din descriere, revendicări şi desene

Z1 – al treilea nivel de publicare: descrierea mode-
lului de utilitate înregistrat (se aplică pentru pu-

blicare, dacă documentul cu codul Y1, Y2 n-a
fost publicat).

Z2 – al treilea nivel de publicare: descrierea mo-
delului  de utilitate înregistrat (se aplică pentru
publicarea care succedă documentul cu codul
Y1, Y2).

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

W2 – al doilea nivel de publicare: hotărârea de înre-
gistrare a modelului de utilitate pe răspunde-
rea solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care succedă docu-
mentul cu codul U).

I1 – al treilea nivel de publicare: descrierea
modelului de utilitate înregistrat pe răs-
punderea solicitantului, fără examinarea în
fond (se aplică pentru publicare dacă do-
cumentul cu codul W1, W2 n-a fost publicat).

I2 – al treilea nivel de publicare: descrierea mode-
lului de utilitate înregistrat pe răspunderea soli-
citantului, fără examinarea în fond (se aplică
pentru publicarea care succedă documentul cu
codul W1, W2).

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

U8  – utility model application published with corrections
or modifications of the bibliographic data, parts of
the text, drawings or chemical formulas included
in the title-page

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

WITH THE  STANDARD  ST. 16

U9  – utility model application published with corrections
or modifications of any part of description, claims
and drawings

Y1  – second publication level: published , examined utility
model registration application (is applied in case
the U-coded document has not been published).

А – Удовлетворение жизненных потребностей
человека

В – Различные технологические процессы.
Транспортирование

С – Химия и металлургия
D – Текстиль и бумага

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

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

Взрывные работы
G – Физика
H – Электричество
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U – пеpвый уpовень публикации: опубликован-
ная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на
pегистpацию полезной модели.

U8  – заявка на полезную модель, опубликован-
ная с исправлениями или изменениями
библиографических данных, частичными
изменениями текстовой части, чертежей
или химических формул, включенных в
титульный лист

U9  – заявка на полезную модель, опубликован-
ная с исправлениями или изменениями
любой части описания, формулы изобре-
тения и чертежей

Y1 – втоpой уpовень публикации: опубликован-
ная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегис-
тpацию полезной модели (используется
для публикации, если документ с кодом U не
публиковался).

Y2 – втоpой уpовень публикации: опубликован-
ная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегис-
тpацию полезной модели (используется
для публикации, следующей за публикацией
документа с кодом U).

Y8  – свидетельство о регистрации полезной
модели с изменениями или исправлениями
библиографических данных, частичными
изменениями текстовой части, чертежей
или химических формул, включенных в
титульный лист документа

Y9  – свидетельство о регистрации полезной
модели, перепечатанное с исправлениями

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

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

или изменениями какой-либо части опи-
сания, формулы изобретения и чертежей

Z1 – тpетий уpовень публикации: описание заpе-
гистpиpованной полезной модели (исполь-
зуется для публикации, если документ с
кодом Y1, Y2 не публиковался).

Z2 – тpетий уpовень публикации: описание заpе-
гистpиpованной полезной модели (исполь-
зуется для публикации, следующей за
публикацией документа с кодом Y1, Y2).

W1 – второй уровень публикации: публикация ре-
шения о регистрации полезной модели под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы по существу (используется для
публикации, если документ с кодом U не
публиковался).

W2 – второй уровень публикации: публикация ре-
шения о регистрации полезной модели (ис-
пользуется для публикации, следующей за
публикацией документа с кодом U).

I1 – третий уровень публикации: описание полез-
ной модели, зарегистрированной под ответ-
ственность заявителя, без проведения экспер-
тизы (используется для публикации, если доку-
мент с кодом W1, W2 не публиковался).

I2 – третий уровень публикации: описание полез-
ной модели, зарегистрированной под ответ-
ственность заявителя, без проведения экс-
пертизы (используется для публикации,
следующей за публикацией документа с
кодом W1, W2)

Y2  – second publication level: published, examined
utility model registration application (is applied
in case the U-coded document has been pub-
lished).

Y8  – certificate on registration of utility model with
corrections or modifications of the biblio-
graphic data, parts of the text, drawings or
chemical formulas included in the title-page

Y9  – certificate on registration of utility model re-
printed with corrections or modifications of any
part of the description, claims and drawings

Z1  – third publication level: the registered utility
model specification (is applied in case the Y1,
Y2-coded document has not been published).

Z2  – third publication level: the registered utility
model specification (is applied in case the Y1,
Y2-coded document has been published).

W1  – second publication level: publication of the utility
model registration decision at the responsibil-

ity of the applicant, without examination as to
substance (is applied in case the U-coded
document has not been published).

W2  – second publication level: publication of the utility
model registration decision at the responsibil-
ity of the applicant, without examination as to
substance (is applied in case the U-coded
document has been published).

I1  – third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of the
applicant without examination as to substance
(is applied in case the W1, W2-coded docu-
ment has not been published).

I2  – third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of the
applicant without examination as to substance
(is applied in case the W1, W2-coded docu-
ment has been published).
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AA1K Lista cererilor  de înregistrare a modelelor de
utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor
de depozit

BB1K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate
publicate

AA1K Numerical index of filed applications for regis-
tration of utility models

BB1K Published applications for registration of util-
ity models

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

FF4K Modele de utilitate înregistrate
FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor

de utilitate eliberate
ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite

FF4K Registered utility models
FG4K List of granted utility model certificates
ND4K List of renewal utility models

AA1K Нумерационный указатель поданных
заявок  на регистрацию полезных моделей

BB1K Опубликованные заявки на регистрацию
полезных моделей

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17

FF4K Зарегистрированные полезные модели
FG4K Перечень выданных свидетельств о регис-

трации полезных моделей
ND4K Перечень продленных полезных моделей
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BB1K Cereri de înregistrare /
Applications for registration /

Заявки на регистрацию

C ererea de înregistrare a modelului de utilitate se depune la AGEPI de către autor sau  succesorul
 lui în drepturi, personal sau prin reprezentant în proprietate 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 următoarele documente:

cererea propriu-zisă de înregistrare a modelului de utilitate, redactată pe un formular-tip aprobat
de AGEPI;
descrierea modelului de utilitate care să-l dezvăluie completamente, suficient pentru realizarea lui;
revendicările modelului de utilitate care să dezvăluie esenţa lui, bazate în întregime pe descriere;
desenele.

La cerere se anexează:
rezumatul;
dovada de plată a taxei stabilite sau temeiul pentru scutire de plata taxei ori de micşorare a
mărimii acesteia;
procura, dacă cererea se depune prin reprezentant în proprietate industrială;
actele de prioritate, dacă este cazul;
alte documente, în caz de necesitate.

T he 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 following documents:

a request for the registration of a utility model, drafted on a form-model approved by the AGEPI;
a description of the utility model disclosing it in a manner sufficiently clear and complete for the
utility model to be carried out;
one or more claims defining the subject matter of the utility model and entirely supported by the
description;
drawings.

Applications shall be accompanied by:
an abstract;
proof of payment of the prescribed fee or circumstances justifying exemption from the fee
or a reduction in the fee;
an authorization, if the application is filed by a representative in industrial property;
any document necessary to prove the priority of the utility model;
any other documents, where applicable.
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(21) u 2005 0029 (13) U
(51) Int. Cl.: B65D 5/40  (2006.01)
(22) 2005.12.05
(71) “SIMCO- EURO” S.R.L., MD
(72) BORDOS Vasilie, MD; CUCOŞ Stepan, MD
(74) SÂSOEVA Valentina
(54) Ambalaj pentru lichide
(57) Modelul de utilitate se referă la ambalajele

pentru produse vinicole, destinate pentru
transportarea şi păstrarea lichidelor.
Esenţa modelului de utilitate propus constă în
aceea că ambalajul pentru lichide conţine un
corp din carton straturi în formă de parale-
lipiped, un capac rotund şi un mâner din masă
plastică termoplastică şi un fund pătrat. În
interiorul corpului este amplasat un vas, partea
de sus a căruia este introdusă în orificiul
executat în peretele superior al corpului,
totodată, partea de jos a vasului se sprijină de
fundul corpului. Vasul este executat din masă
plastică termoplastică în formă de paralelipi-
ped ce se îngustează în partea lui de sus.

Revendicări: 3
Figuri: 3

*

*     *

(54) Package for the liquid
(57) The utility model refers to packaging means

for the wine-making industry provided for trans-
portation and storage of liquids.
Summary of the proposed utility model con-
sists in that the package for the liquids com-
prises a body of laminated cardboard in the
form of parallelepiped, a round cover and a

handle of thermoplastic plastic material and a
quadrangular bottom. Inside the body it is
placed a vessel, the upper body of which is
introduced into the hole made in the upper body
wall, at the same time the lower vessel part
rests against the body bottom. The vessel is
made of thermoplastic plastic material in the
form of parallelepiped constricting in its upper
part.

Claims: 3
Fig.: 3

*

*     *

(54) Тара для жидкостей
(57) Полезная модель относится к упаковочным

средствам винодельческой промышлен-
ности, предназначенным для транспорти-
ровки и хранения жидкостей.
Сущность предлагаемой полезной модели
заключается в том, что тара для жидкости
содержит  корпус из слоистого картона в
форме параллелепипеда, круглую крышку  и
ручку из термопластической пластмассы и
четырехугольное дно. Внутри корпуса распо-
ложен сосуд, верхняя часть которого встав-
лена в отверстие, выполненное в верхней
стенке корпуса, при этом нижняя часть со-
суда упирается в дно корпуса. Сосуд выпол-
нен из термопластической пластмассы в
форме параллелепипеда, сужающегося в
верхней его части.

П. формулы: 3
Фиг.: 3



54

MD - BOPI 8/2006 UTILITY MODELS

FF4K Modele de utilitate înregistrate /
Registered utility models /

Зарегистрированные полезные модели

Î n conformitate cu Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica
 Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993, certificatele de înregistrare

a modelelor de utilitate se eliberează de AGEPI.

Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmă prioritatea, calitatea de autor şi dreptul
exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.

Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate se acordă pe un termen de 5 ani de la data constituirii
depozitului reglementar la AGEPI şi poate fi prelungit la cererea titularului pentru încă 5 ani.

I n accordance with the Provisional  Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of
 Moldova,  approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993, the utility model certificates

are granted by the AGEPI.

The utility model certificate shall attest to the priority date, the authorship and the exclusive right of the
utility model owner.

The utility model certificate is granted on a period of 5 years as from the date of filing with the AGEPI
of a regular national application and may be prolonged for further 5 years.

В соответствии с Временным положением об охране промышленной собственности в
 Республике  Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля1993 г.,

свидетельства о регистрации полезных моделей выдаются  AGEPI.

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

Свидетельство о регистрации полезной модели действует в течение 5 лет с даты подачи заявки
в AGEPI и может быть продлено по ходатайству владельца еще на 5 лет.
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(11) 143 (13) W1
(51)7 Int. Cl.: C03B 37/00 (2006.01)

C03B 37/06 (2006.01)
C03B 37/01 (2006.01)
C03B 37/02 (2006.01)

(21) u 2005 0019
(22) 2005.07.14
(71)(72)(73) BELIACOV Serghei, MD; IACHIM Valeriu,

MD
(54) Instalaţie pentru producerea pânzei din fibre

de bazalt
(57) Modelul de utilitate se referă la producţia

materialelor de construcţie, şi anume la utilajul
pentru producerea pânzei din fibre de bazalt.
Instalaţia pentru producerea pânzei din fibre de
bazalt conţine un buncăr de încărcare 1, un
cuptor de topire 2 cu alimentator cu filieră 3,
un mecanism de broşare a fibrelor 4, care in-
clude valţurile cauciucate, condus şi condu-
cător, care este legat cu dispozitivul de
transmisie, o cameră de pulverizare a fibrelor
5 şi un mecanism pentru formarea pânzei, ce
conţine un difuzor 6, dispozitiv de precipitare a
fibrei cu o suprafaţă de lucru în formă de plasă
şi o cameră de vid 20. Noutatea constă în
aceea că dispozitivul de transmisie include un
motor electric 14 asincron cu curent variabil
care este dotat cu invertor 15 cu dispozitiv de
reglare a vitezei de rotaţie 16 şi indicator digi-
tal 17, mai conţinând de asemenea un reduc-
tor  18, amplasat între motorul electric 14 şi
valţul conducător. Dispozitivul de precipitare a
fibrei este executat în formă de tambur 7.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Plant for producing cloth of basalt fiber
(57) The utility model relates to the production of

building materials, in particular to the equip-
ment for producing cloth of basalt fiber.
The plant for producing cloth of basalt fiber
comprises a loading hopper 1, a melting fur-
nace 2 with glass feeder 3, a fiber broaching
mechanism 4, including the rubberized driven
and driving rolls, which is coupled with the drive

mechanism, a fiber blowing chamber 5 and a
cloth forming mechanism, containing a diffuser
6, a fiber precipitation device with gauze work-
ing face and a vacuum chamber 20. Novelty
consists in that the drive mechanism includes
an asynchronous alternating current motor 14,
equipped with an inverter 15 with rotation
speed control driver 16 and a digital indicator
17, as well as contains a reduction gear 18,
placed between the current motor 14 and the
driving roll. The fiber precipitation device is
made in the form of drum 7.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Установка для изготовления полотна из
базальтового волокна

(57) Полезная модель относится к производству
строительных материалов, в частности к
оборудованию для изготовления  полотна
из базальтового волокна.
Установка для изготовления полотна из
базальтового волокна содержит загрузоч-
ный бункер 1, плавильную печь 2 с фильер-
ным питателем 3, волокнопротяжный меха-
низм 4, включающий ведомый и ведущий
гуммированные  валики, который связан с
приводным устройством, камеру раздува
волокна 5 и механизм для формирования
полотна, содержащий диффузор 6, устрой-
ство для волокноосаждения с сетчатой
рабочей поверхностью и камеру разря-
жения 20. Новизна состоит в том, что при-
водное устройство включает асинхронный
электродвигатель 14 переменного тока,
который снабжён инвертором 15 с задаю-
щим устройством регулирования скорости
вращения 16 и цифровым индикатором 17,
а также содержит редуктор 18, размещён-
ный между электродвигателем 14 и веду-
щим валиком. Устройство для волокно-
осаждения выполнено в виде барабана 7.

П. формулы: 1
Фиг.: 1
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(11) 143 (13) W1
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FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate la 2006.07.31

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, codul tipului de document conform
normei ST. 16  OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care

a fost publicată hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate

Nr. 
crt. 

(11) Nr. 
certificat 

(13) Cod ST 16 OMPI (51) Clase (21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

1 135 I2 A63H 3/18 (2006.01) u 2005 0018 2005.06.20 3/2006 
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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.  

Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.   

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

 

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

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

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

The registration applications and the trademarks registered under the national procedure shall be 
published in the Official Bulletin of Industrial Property. 

The trademarks registered under the Madrid Agreement 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 published on the electronic carrier comprises both bibliographic data and mark 
reproductions as well as a list of products/services and is available for public in the AGEPI library.  
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI 

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite   

(151)  Data înregistrării    

(156)  Data reînnoirii  

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregis-
trării / reînnoirii        

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

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

(210)  Numărul depozitului    

(220)  Data depozitului  

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

(310)  Numărul depozitului cererii iniţiale 

(320)  Data depozitului cererii iniţiale 

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

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

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

(510) Lista produselor când acestea nu sunt cla-
sificate 

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

(526)  Elementele mărcii asupra cărora  nu se 
extinde dreptul exclusiv   

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

 

(540)  Reproducerea mărcii 

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

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

(554)  Indicarea faptului  că marca  este  tridimen-
sională 

(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)  

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

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

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

(740)  Numele reprezentantului în proprietatea 
industrială       

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

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

(300)*  Date referitoare la prioritatea cererilor înre-
gistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. 
(numărul documentului, data depozitului, co-
dul ţării) 
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LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS 

 
(111)   Serial number of the registration 

(116) Serial number of the renewal 

(151) Date of registration 

(156) Date of renewal 

(170) Expected duration of the registration/re- 
newal 

(181)  Expected expiration date of registration 
validity 

(186)  Expected expiration date of renewal  
validity 

(210) Number of the application 

(220)  Filing date of the application 

(230)   Date of exhibition priority 

(310)   Number of the initial application 

(320)  Filing date of the initial application 

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

(442)   Date of availability for public of the examined 
application 

(450) Date of availability for public of registration  
data 

(510) List of goods if not classified 

(511)  Designation of classes according to the Inter-
national Classification of Goods and Services 
for the Purposes of the Registration of Marks 
(Nice Classification), List of goods and/or ser-
vices 

(526)  Marks elements to which the exclusive rights 
do not extend 

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

(540) Reproduction of the mark 

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

(551) Indication to the effect that the mark is a col-
lective mark or a certification    

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

(580)  Date of registration of any transaction relating 
to the application for registration or registra-
tions (for example: change of the owner right, 
modification of the name or address, with-
drawal, assignment of the protection, expi-
ration of protection   

(591)  Indication of colors claimed 

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

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

(740)  Name of the representative in industrial 
property 

(750) Address for correspondence 

(770)   Name and address of the previous applicant 
or holder of the registration (in case of chang-
ing the holder) 

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

(791)  Name and address of the licensee 

(800)  Indication of data according to the Madrid 
Agreement and Madrid Protocol 

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

  
n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din  
22 septembrie  1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996, nr. 1079-XIV 

din 23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003,  
nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 224-XV din 01.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005, cererea de 
înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin reprezentant în 
proprietatea industrială. O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină 
documentele prevăzute în art. 8 (5), (6) din Lege. 

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

 

n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of September 
22,1995, amended and completed by the laws No 1009-XIII of October 22, 1996, No 1079-XIV  of 

June 23, 2000, No 65-XV of April 12, 2001, No 1446-XV of November 08, 2002, No 240-XV of June 
13, 2003, No 469-XV of November 21, 2003, No 224-XV of July 01, 2004  and No 205-XVI of July 28, 
2005, an application for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI by the applicant in 
person or through a representative in industrial property. The application shall concern only one 
trademark and shall contain the documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law. 

Any person may oppose the registration of a trademark or of an appellation of origin within the three 
months that follow the publication date of the notice concerning the application. 
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(210) 015081 
(220) 2004.05.04 
(730) RUSTREAM LIMITED, companie cu răspun-

dere limitată, CY 
Afroditis, 25, 2nd floor, Flat/Office 204, Nico-
sia, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(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; 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; in-
clusiv operaţiuni de export-import; 

43   - servicii de alimentaţie publică, inclusiv apro-
vizionarea cu produse alimentare şi băuturi. 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.02; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 015328 
(220) 2004.07.01 
(730) GOROHOV Evghenii, MD 

Bd. Moscova nr. 2, ap. 121, MD-2068, Chişi-
nău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-

rară. 
(531) CFE(5) 02.01.01; 27.05.01; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 015442 
(220) 2004.09.15 
(730) BURGAZLI TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. 

ŞTI, TR 
Merkez Mah. Ardiç Sok. No.: 15 Kat. 2-3-4-5 
Kagithane - Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
18   - centuri (curele), poşete de damă, portmonee 

şi portofele; 
25   - haine din ţesătură şi tricotaj, haine din ma-

terial de blugi (ţesătură de bumbac), haine de 
piele, haine pentru odihnă, haine sportive, 
lenjerie de corp (lenjerie de corp pentru băr-
baţi şi femei), pijamale şi cămăşi de noapte, 
vestoane, paltoane scurte şi paltoane pentru 
bărbaţi şi femei, fulgarine, jachete, pantaloni, 
fuste, veste, cămăşi, maiouri fără guler, pu-
lovere sportive, pulovere, bluze, şorturi şi 
şorturi-bermude; încălţăminte, încălţăminte 
sportivă şi papuci; pălării şi chipiuri; 
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26   - nasturi (butoane), fermoare, nituri şi capse, 
catarame pentru pantofi şi centuri, panglici şi  
şireturi pentru lenjeria de corp şi haine. 

(531) CFE(5) 26.01.06; 26.01.18; 26.04.10; 27.05.01. 
 
 

(210) 015933 
(220) 2004.12.21 
(730) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH 

1800 VEVEY, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "ШОКОЛАТ", "ГОЛД". 
(511) NCL(8) 
29   - gelatină alimentară, iaurt, frişcă, frişcă bătută; 

cremă de frişcă, caşcavaluri, cipsuri, marga-
rină, marmeladă, lapte, băuturi preparate din 
lapte cu predominarea laptelui, produse lac-
tate, toate produsele sus-menţionate cu con-
ţinut de ciocolată; 

30   - substanţe aromate pentru prăjituri şi torte, cu 
excepţia uleiurilor esenţiale, substanţe aromate 
pentru prăjituri, cu excepţia uleiurilor esenţiale, 
substanţe aromate pentru cafea, substanţe 
aromate, cu excepţia uleiurilor esenţiale, pre-
parate aromate alimentare; chifle, napolitane, 
gumă de mestecat pentru uz nemedical, iaurt 
congelat, caramele, produse de cofetărie, 
produse de cofetărie pentru pomul de Crăciun, 
bomboane, crechere, creme, pop-corn, bom-
boane de lemn-dulce, bastonaşe de lemn-
dulce (produse de cofetărie), dropsuri, înghe-
ţată, produse de patiserie, produse de pani-
ficaţie, pastile (produse de cofetărie), fursecuri, 
biscuiţi, biscuiţi cu unt, prăjituri, torte, checuri, 
pizza, fondante (produse de cofetărie), 
praline, turte dulci, mirodenii, budinci, relish 
(condiment), lianţi pentru îngheţată şi gheaţă 
alimentară, amestecuri uscate pentru 
îngheţată, amestecuri uscate pentru produ-
sele  de patiserie, sosuri (condimente), sosuri 
dulci, mirodenii, pesmeţi, sandvişuri, aluat 
pentru produse de patiserie, decoraţii co-
mestibile pentru prăjituri, pâine, azimă   (pâine 
din aluat nedospit), ciocolată, băuturi de cio-
colată, băuturi de ciocolată cu lapte, sorbet 
(îngheţată), esenţe alimentare (cu excepţia 
esenţelor eterice şi uleiurilor esenţiale), toate 
produsele sus-menţionate cu conţinut de cio-
colată; 

35   - agenţii de export-import, agenţii de informaţie 
comercială, analiza preţului de cost, închirieri de 
spaţii publicitare, audit, birou de plasament, ad-
ministrarea bazelor de date automatizate, conta-
bilitate, expertiza afacerilor, demonstrarea pro-
duselor, înregistrarea comunicaţiilor, publicitate 
interactivă în reţeaua de calculatoare, informaţie 
de afaceri, informaţie statistică, cercetări în 
domeniul afacerilor, demonstrarea produselor (şi 
anume a produselor incluse în clasele 1-34 
CIPS), sondaje de opinie, cercetarea pieţei, ma-
nagementul afacerilor creative, organizarea ex-
poziţiilor şi iarmaroacelor în scopuri comerciale 
şi publicitare, decorarea vitrinelor, promovarea 
produselor (pentru terţi, şi anume a produselor 
incluse în clasele 1-34 CIPS), închirierea mate-
rialelor publicitare, publicitate, relaţii publice, 
serviciile manechinelor pentru publicitate sau 
promovarea produselor, recrutare de personal, 
consultanţă pe probleme de organizare şi ma-
nagementul afacerilor, consultanţă pe probleme 
de management al personalului, consultaţii pro-
fesionale în domeniul afacerilor, revista presei, 
renovarea materialelor publicitare, prelucrarea 
textului, organizarea abonării la ziare (pentru 
terţi), estimarea activităţii comerciale, estimarea 
pădurii în picioare, estimarea lânii, pregătirea 
documentelor de plată, căutarea informaţiei în 
fişierele calculatoarelor, asistenţă în manage-
mentul afacerilor, asistenţă în managementul în-
treprinderilor comerciale sau industriale, previ-
ziune economică, vânzări la licitaţii, închirierea 
utilajului de birou, închirierea timpului  publicitar 
în  toate  mijloacele de  informare în  masă,  în-
chirierea materialelor publicitare, închirierea dis-
pozitivelor de fotocopiere, publicarea textelor 
publicitare, lucrări dactilografice, publicitate radio, 
afişaj, distribuirea eşantioanelor, distribuirea ma-
terialelor publicitare sau anunţurilor, publicitate 
prin poştă, publicitate televizată, agenţii publi-
citare, reproducerea documentelor, colectarea 
informaţiei în bazele de date computerizate, in-
formaţii referitoare la operaţiile de afaceri, ser-
vicii de secretariat, sistematizarea informaţiei în 
bazele de date computerizate, completarea de-
claraţiilor despre impozite, întocmirea extraselor 
de conturi, pregătirea rubricilor publicitare în zia-
re, completarea computerizată a garniturilor de 
tren din vagoane de marfă, servicii stenografice, 
testări psihologice pentru angajare la lucru, ma-
nagementul afacerilor hoteliere, servicii de relaţii 
publice, servicii de relocalizare a întreprinderilor, 
servicii de răspuns la apeluri telefonice, foto-
copiere. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 015957 
(220) 2004.12.27 
(730) POCHILESAM S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 
reproducerea sunetelor sau imaginilor; supor-
turi magnetice de înregistrare, discuri acustice; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparatele cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament pentru pre-
lucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare; 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; cen-
tre comerciale; comercializarea produselor; 
magazine; magazine de firmă; 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
38   - telecomunicaţii. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016145 
(220) 2005.02.10 
(730) Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennos-

tiu "Glavspirttrest", RU 
Mukomolinâi proezd, d. 2, str. 1, 123290 Mos-
cova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 016150 
(220) 2005.02.15 
(730) Cortland Marketing Limited, VG 

P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, Insulele 
Virgine Britanice 

(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. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 016265 
(220) 2005.02.23 
(310) 2004719140 
(320) 2004.08.24 
(330) RU 
(730) SUCAFINA S.A., CH 

34, Av. Eugene-Pittard-CP 524 1211 Geneva 
17, Elveţia 

(540)  
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(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
30   - aromatizanţi; substanţe cu aromă de cafea; 

edulcoranţi naturali; glucoză alimentară; înlo-
cuitori de cafea; înlocuitori de cafea vegetali; 
cacao; produse de cacao; bomboane; drop-
suri; marmeladă (articole de cofetărie); cafea; 
cafea brută; miere; băuturi de cacao cu lapte; 
băuturi de cafea cu lapte; băuturi de cafea; 
băuturi pe bază de ceai; băuturi de ciocolată; 
băuturi de ciocolată cu lapte; băuturi de ca-
cao; ceai, ceai cu gheaţă; ciocolată; esenţe 
alimentare (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale); muştar, condimente, mi-
rodenii, praf de copt, oţet. 

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.12; 19.07.17; 19.07.23; 
19.07.25. 

 
 
 
(210) 016394 
(220) 2005.01.14 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

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

(540)  
 

 

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

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

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

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

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
38   - telecomunicaţii; 
39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-

rară. 
 
 
 

(210) 016398 
(220) 2005.01.18 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, Chişi-
nău, 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; 

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

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii. 
 
 
 
(210) 016478 
(220) 2005.03.14 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "коллекция". 
(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

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

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes-
tibile; 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016522 
(220) 2005.03.21 
(730) PANECAT-AGRO S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Şos. Hînceşti nr. 20, ap. 9, MD-2028, Chişi-
nău, Republica Moldova 
 

(540)  
 

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

afaceri imobiliare; 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
(531) CFE(5) 24.09.03; 24.09.05; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 016523 
(220) 2005.03.21 
(730) PANECAT-AGRO S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Şos. Hînceşti nr. 20, ap. 9, MD-2028, Chişi-
nău, Republica Moldova 

 

(540)  
 

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

afaceri imobiliare; 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
(531) CFE(5) 24.09.03; 24.09.05; 26.04.08; 26.04.16; 

26.04.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 016618 
(220) 2005.02.02 
(730) GHERASIM Alexandru, MD 

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

(540)  

МУРКА 
MURKA 

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

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor, preparate 
cosmetice pentru animale; 

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

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali; articole ortopedice, material pentru 
suturi; 

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

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

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

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu ex-
cepţia pensulelor); materiale pentru perii; ma-
teriale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi 
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, 
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; lăzi 
cu fund dublu pentru animale domestice; ghe-
rete cu aşternut; 

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

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

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016623 
(220) 2005.02.02 
(730) GHERASIM Alexandru, MD 

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

(540)  
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "TEL". 
(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, ser-
vicii de lobbysm în scopuri comerciale; 

38   - telecomunicaţii; 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 

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

45   - servicii personale şi sociale  pentru satisfa-
cerea necesităţilor persoanelor fizice, execu-
tate de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor. 

(531) CFE(5) 15.07.07; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 016624 
(220) 2005.03.29 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Repu-
blica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
discuri acustice, case înregistratoare; maşini 
de calculat; extinctoare; 
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16   - hârtie, carton  şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; articole de legătorie; 
fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) 
pentru papetărie sau menaj; material pentru 
artişti; pensule; maşini de scris; materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

35   - administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 016645 
(220) 2005.03.31 
(730) HADJIKOV Serghei, MD 

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 42, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 

(511) NCL(8) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport 

neincluse în alte clase; ornamente pentru pomul 
de Crăciun; 

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

(531) CFE(5) 24.09.03; 24.09.16; 26.04.22; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 016668 
(220) 2005.04.07 
(730) Auto Space S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 18, bloc A, MD-2064, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "AUTO". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; maga-
zine de firmă; 

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

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

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

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

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

 
 
 
(210) 016677 
(220) 2005.04.08 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, Chişi-
nău, 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; 

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

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016720 
(220) 2005.04.11 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Re-
publica Moldova 
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(540)  
 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "МОЛДАВИИ",  "MOLDAVII". 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
material pentru artişti; pensule; maşini de 
scris şi articole de birou (cu excepţia  mobilie-
rului); material de instruire sau învăţământ (cu 
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru 
ambalare (neincluse în alte clase); caractere 
tipografice; clişee; etichete; 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-
ne; fructe şi legume uscate şi fierte; jeleuri, 
dulceţuri;  ouă; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

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

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

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

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016723 
(220) 2005.04.11 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Re-
publica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 

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

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; ade-
zivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau 
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini 
de scris şi articole de birou (cu excepţia  mobili-
erului); material de instruire sau învăţământ (cu 
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru 
ambalare (neincluse în alte clase); caractere 
tipografice; clişee; etichete; 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016728 
(220) 2005.04.11 
(730) DOR LE DOR, fundaţie filantropică, MD 

Str. Ciuflea nr. 32, of. 1, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; ma-
terial pentru artişti; pensule; maşini de scris şi 
articole de birou (cu excepţia mobilierului); 
material de instruire sau învăţământ (cu excep-
ţia aparatelor); 

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

35   - agenţii  de  import-export,  operaţiuni  comer-
ciale, demonstrarea produselor, publicitate; 
comercializarea produselor, gestionarea afa-
cerilor comerciale; administrare comercială; 
lucrări de birou; 
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36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 

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

45   - servicii personale şi sociale pentru satisfa-
cerea necesităţilor persoanelor fizice, execu-
tate de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016815 
(220) 2005.04.20 
(730) CIOBANU Constantin, MD 

Str. Hristo Botev nr. 7, bloc 3, ap. 14,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

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

 
 
 
(210) 016982 
(220) 2005.05.19 
(730) CHINAH Oleg, MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 123, ap. 21, 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   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi co-
fetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

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

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

(531) CFE(5) 03.07.07; 03.07.16; 03.07.24; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 017035 
(220) 2005.05.25 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

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

neincluse în alte clase, etichete; 
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   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
(210) 017044 
(220) 2005.05.25 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Re-
publica Moldova 
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(540)  
 

SUSHI 
СУШИ 

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

neincluse în alte clase, etichete incluse în 
clasa 16; 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017047 
(220) 2005.05.25 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 
 
 
(210) 017055 
(220) 2005.05.30 
(730) KOC HOLDING A.S., TR 

Azizbey Sokak No: 1 81207 KUZGUNCUK 
ISTANBUL, Turcia 

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07   - maşini electrice de bucătărie: maşini electrice 

de tăiat, maşini electrice de măcinat de uz 
casnic, mixere, maşini de bătut electrice de uz 
casnic, cuţite electrice, maşini de tocat carne, 
compactoare de gunoi, deşeuri, reziduuri; ma-
şini de spălat vesela, maşini centrifuge, ma-
şini de spălat, maşini electrice şi mecanice de 

lustruit, aspiratoare, maşini de curăţat covoa-
re şi mochete, pungi pentru aspiratoare, furtu-
nuri pentru aspiratoare; 

09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 
reproducerea sunetelor şi imaginilor: aparate 
radio, televizoare, aparate video, camere de 
luat vederi; aparate de  televiziune în scopuri 
distractive, aparate cinematografice, dispozi-
tive de telecomandă, căşti, difuzoare, mega-
foane, diafoane, aparate de intercomunicare, 
aparate de fotografiat şi de diaproiecţie; apa-
rate de prelucrare a datelor: calculatoare, pro-
grame de calculator şi hardware, imprimante, 
imprimante laser, scanere, aparate înregistra-
toare de bani, maşini de calculat, dispozitiv de 
citire a codurilor de bare şi părţi ale lor, apa-
rate de navigaţie pentru vehicule (computere 
de bord); codificatoare magnetice şi optice: în-
registrări, casete, discuri, discuri flexibile, dis-
curi compacte, peliculă cinematografică (ex-
pusă); aparate fotografice şi accesorii pentru 
ele, amplificatoare (majoratori ai momentului); 
pelicule neprotejate: pelicule cinematografice, 
pelicule fotografice, pelicule pentru razele X; 
antene, regulatoare şi părţi ale lor; semicon-
ductoare, circuite integrate, microscheme, foto-
elemente, diode, tranzistoare, card-uri pentru 
circuite integrate, oscilator cristalin, condensa-
toare, interfeţe, ecrane cu cristale lichide, sche-
mă de hibrid, traductor termic, convertoare, 
benzi magnetice, codificatoare magnetice; apa-
rate de telecomunicaţie: telefoane, faxuri; tele-
faxuri; teleimprimante, telegrafe, aparat por-
tativ de emisie-recepţie, întrerupătoare; ma-
şini electrice de copiere şi duplicare, fotoco-
piatoare, aparat de copiere heliografic; con-
toare: contoare electrice, contoare de apă, 
contoare de gaz, pompe pentru distribuirea 
combustibilului la staţii de deservire tehnică, 
aparate care pontează parcarea, regulatoare 
de timp, regulator de timp pentru ouă; filtre 
pentru monitoare de televizor şi calculator; fiere 
de călcat electrice şi de abur, fier de călcat de 
teasc; card-uri electronice şi magnetice: card-
uri telefonice, card-uri bancare, card-uri pentru 
deschidere şi închidere automată, card-uri 
electronice pentru contoare, tichete electronice; 

11   - instalaţii de încălzire şi generare a aburului: 
cuptoare, boilere pentru sisteme de încălzire 
centrală, boilere cu abur, schimbător de căl-
dură (nefiind piese de maşini), arzătoare, în-
călzitoare de baie, radiatoare (de încălzire), 
pompe termice, boilere electrice cu apă, colec-
toare solare şi aparate pentru ele; aparate de 
condiţionare a aerului (climatizatoare), aparate 
de răcire a aerului, climatizoare pentru vehi-
cule, aparate şi maşini pentru curăţarea aeru-
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lui, sterilizatoare de aer, piese şi accesorii 
pentru ele; frigidere, congelatoare, cutii pentru 
gheaţă, maşini şi aparate pentru gheaţă; 
aparate electrice şi de gaz pentru preparare şi 
fierbere, prăjitoare de pâine, mangaluri, gril, 
cuptoare, maşini (electrice) pentru cafea şi 
ceai, ceainice şi piese pentru ele; maşini 
(electrice) pentru uscarea părului, maşini de 
uscat manuale, aparate pentru umectarea 
pielii, aparate pentru argăsire; uscătoare 
pentru spălătorii. 

 
 
 
(210) 017092 
(220) 2005.05.19 
(730) Pro Tec Vinduer A/S, DK 

Nybovej 34, DK-7500 Holstebro, Danemarca 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
19   - sisteme de uşi şi ferestre (nemetalice), inclusiv 

uşi nemetalice, panele pentru uşi nemetalice, 
tocuri pentru uşi nemetalice, praguri pentru uşi 
nemetalice, portaluri nemetalice (baldachine), 
ferestre nemetalice, geamuri (cu excepţia gea-
murilor pentru vehicule), geamuri pentru clădiri, 
rame pentru geamuri  (oberlihturi) nemetalice, 
carcase pentru geamuri nemetalice; 

20   - garnituri pentru uşi nemetalice, diafragme 
pentru uşi nemetalice, zăvoare pentru uşi ne-
metalice, garnituri pentru geamuri nemetalice. 

 
 
 
(210) 017124 
(220) 2005.06.07 
(730) CHEKHLOV Aleksei, RU 

Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - preparate igienice, alimente pentru nou-năs-

cuţi; substanţe dietetice, băuturi şi produse 
 

alimentare pentru scopuri medicinale; adao-
suri alimentare pentru scopuri medicinale; 
adaosuri minerale alimentare; adaosuri ali-
mentare biologic active; preparate medicinale 
de slăbit; şerveţele igienice, pernuţe, pachete  
igienice pentru dame; grăsimi pentru scopuri 
medicinale; ape minerale pentru scopuri me-
dicinale; şerveţele impregnate cu remedii me-
dicinale; rujuri medicinale; plasturi. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017245 
(220) 2005.06.20 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
34   - tutun tratat şi brut; tutun de fumat; tutun de 

pipă, tutun pentru răsucire manuală, tutun de 
mestecat, ţigarete, ţigări, trabucuri, ţigarille; 
substanţe pentru fumat comercializate sepa-
rat sau în amestec cu tutunul (nu în scopuri 
medicale sau curative); tutun de prizat, arti-
cole pentru fumători incluse în clasa 34; hârtie 
de ţigară, tuburi de ţigări şi chibrituri. 

 
 
 
(210) 017253 
(220) 2005.06.22 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
03   - produse pentru îngrijirea pielii, în special pro-

duse de curăţare pentru faţă, măşti şi tonice 
pentru faţă; loţiuni, creme şi geluri; produse 
cosmetice, în special fonduri de ten. 
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(210) 017255 
(220) 2005.06.24 
(730) Grinvitas-Auto S.R.L., MD 

Str. M. Lomonosov nr. 8, ap. 20, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 

 

 
(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastru-

închis, roşu, alb. 
(511) NCL(8) 
37   - servicii ale spălătoriilor auto şi servicii ale 

staţiilor de deservire a vehiculelor. 
(531) CFE(5) 01.01.10; 01.15.15; 01.15.21; 18.01.09; 

28.05.00. 
 
 
 
(210) 017262 
(220) 2005.06.23 
(730) Genentech, Inc., a Delaware corporation, 

US 
1 DNA Way, South San Francisco, California 
94080, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

 

 
 
(511) NCL(8) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratamentul bo-

lilor şi afecţiunilor cardiovasculare, bolilor şi 
afecţiunilor oncologice, bolilor şi afecţiunilor 
de imunitate, bolilor şi afecţiunilor angiogene-
zice, bolilor şi afecţiunilor oculare şi bolilor şi 
afecţiunilor inflamatorii, inclusiv boala Crohn, 
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia 
preparatelor pentru tratamentul bolilor şi afec-
ţiunilor gastrointestinale. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017311 
(220) 2005.07.01 
(730) FEREX-GB S.R.L., societate comercială, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 130, ap. 13, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "2", "X". 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

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

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

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

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

 
 
 
(210) 017323 
(220) 2005.07.06 
(730) BILFI S.R.L., MD 

Str. Pajurii nr. 11, ap. 15, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

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

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
(210) 017327 
(220) 2005.07.01 
(730) AROLS ELECTRO S.R.L., firmă comercială 

de producţie, MD 
Str. Matei Basarab nr. 7, bloc 2, ap. 19,  
MD-2045, 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 înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare. 

 
 
 
(210) 017357 
(220) 2005.07.07 
(730) GHERASIM Alexandru, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 26, ap. 4, MD-2028, Chişi-
nău, 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 acus-
tice; distribuitoare automate şi mecanisme pen-
tru aparatele cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament pentru pre-
lucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare; 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii; pape-
tărie; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-
tărie sau menaj; material pentru artişti; pen-
sule; 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; 

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; 

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

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

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

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; servi-
cii de lobbysm în scopuri comerciale; 

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

organizare de  călătorii; 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi pro-

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

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

(531) CFE(5) 24.17.17; 27.05.15. 
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(210) 017402 
(220) 2005.07.12 
(730) LUCANOV-VALENTINA, întreprindere indi-

viduală, MD 
Str. Grenoble nr. 199, ap. 40, MD-2043, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "FOTO". 
(591) Culori revendicate: alb, cafeniu, albastru, ver-

de, albastru-deschis, violet, negru. 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii; pape-
tărie; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-
tărie sau menaj; material pentru artişti; pen-
sule; 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; co-
mercializarea produselor; 

40   - tratament de materiale; 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
(531) CFE(5) 02.01.05; 02.01.15; 16.03.01; 27.05.02. 
 
 
 

(210) 017415 
(220) 2005.07.19 
(730) AZMOLIN-GRUP S.R.L., MD 

Str. N.  Dimo nr. 13, bloc A, MD-2068, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

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

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

(531) CFE(5) 25.07.07; 26.01.05; 26.02.05; 27.05.08; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 017456 
(220) 2005.07.25 
(730) ORIENTFARM S.R.L., MD 

Str. Pan Halippa nr. 3, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

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

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 017478 
(220) 2005.07.25 
(730) FRIGOTEHSOR S.R.L., MD 

Str. Floreştscaia nr. 7, MD-5022, Ghindeşti, 
Floreşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, verde-închis, roşu, 

vişiniu, vişiniu-deschis. 
(511) NCL(8) 
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; 

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

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

(531) CFE(5) 05.07.13; 05.07.23; 26.04.06; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 017484 
(220) 2005.07.27 
(730) RISCOM COMPUTERS S.R.L., societate co-

mercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 196, MD-2004, Chişi-
nău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "КОМПЬЮТЕРНОЕ". 
(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); 

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 înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

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

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
38   - telecomunicaţii; 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017487 
(220) 2005.07.29 
(730) CALMIS Corneliu, MD 

Bd. Cuza-Vodă  nr. 7, bloc 1, ap. 55,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor verbale "PARBRIZ", "SERVICE", 
"АВТОСТЕКЛА". 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 04.05.21; 27.01.16; 27.05.11; 27.05.22; 

28.05.00. 
 
 
 
(210) 017490 
(220) 2005.07.27 
(730) MERAJI Nicolae, MD 

Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, Beşghioz, Ceadîr-
Lunga, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "TOURISM". 
(591) Culori revendicate: negru, galben, roşu. 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; magazi-
ne de firmă; 

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

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

(531) CFE(5) 01.03.20; 04.05.21; 27.03.15; 27.05.09; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 017491 
(220) 2005.07.26 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  

 
(511) NCL(8) 
34   - tutun tratat şi brut; tutun de fumat; tutun de 

pipă, tutun pentru răsucire manuală, tutun de 
mestecat; ţigarete, ţigări, trabucuri, ţigarille; 
substanţe pentru fumat comercializate sepa-
rat sau în amestec cu tutunul (nu în scopuri 
medicale sau curative); tutun de prizat; arti-
cole de tutungerie incluse în clasa 34; hârtie 
de ţigară, tuburi de ţigări şi chibrituri. 

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 25.01.19; 
27.05.17. 

 

 
 
(210) 017492 
(220) 2005.07.26 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 
 

(540)  
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentului "LONDON". 

(511) NCL(8) 
34   - tutun tratat şi brut; tutun de fumat; tutun de 

pipă, tutun pentru răsucire manuală, tutun de 
mestecat; ţigarete, ţigări, trabucuri, ţigarille; 
substanţe pentru fumat comercializate sepa-
rat sau în amestec cu tutunul (nu în scopuri 
medicale sau curative); tutun de prizat; arti-
cole de tutungerie incluse în clasa 34; hârtie 
de ţigară, tuburi de ţigări şi chibrituri. 

(531) CFE(5) 24.01.25; 25.01.19; 27.05.11; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 017495 
(220) 2005.07.27 
(730) CASCADVIN S.R.L., MD 

Str. Petre Ungureanu nr. 2a, MD-2019, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017501 
(220) 2005.07.27 
(310) 30516986 
(320) 2005.03.22 
(330) DE 
(730) MICROSOFT CORPORATION, US 

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-
6399, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09    - software de calculatoare, şi anume programe 

pentru sisteme de operare. 
 
 
 

(210) 017503 
(220) 2005.07.27 
(730) DINA-COCIUG S.R.L., societate comerci-

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

(540)  
 

 

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

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

tive şi culturale. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017505 
(220) 2005.08.01 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012, Chi-
şinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
 
 
(210) 017508 
(220) 2005.07.29 
(730) SoloMia, Limited Liability Company, Ukra-

ine-British Joint Venture with foreign in-
vestment, UA 
Mechnikova Street, 8, suite 22, Kiev, 01023, 
Ucraina 

(540)  
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(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; 

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; je-
leuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse 
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; bulionuri, 
compoziţii pentru prepararea bulionurilor; con-
centrate de bulionuri; preparate pentru făcut 
bulionuri; concentrate de supă; extracte alimen-
tare cu alge; stridii sacrificate; nuci prelucrate; 
mazăre conservată; ciuperci conservate; houm-
mos (aluat din mazăre turcească); clătite groase 
din cartofi; gemuri; fructe congelate; fructe zaha-
risite; stafide; iaurt; cartofi crocanţi; cipsuri de 
cartofi; fulgi de cartofi; mezeluri; crevete sacri-
ficate; calmari sacrificaţi; calmari uscaţi; calmari 
zvântaţi; moluşte sacrificate; legume conserva-
te; ierburi aromate conservate; peşte sacrificat; 
peşte conservat; fileu de peşte; conserve de 
peşte; produse alimentare din peşte; crenvurşti; 
fructe conservate; fructe glazurate; conserve de 
fructe; cipsuri de fructe; toate produsele sus-
menţionate incluse în clasa 29; 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; reclamă; promovarea 
produselor (pentru terţi); organizarea expoziţiilor 
în scopuri comerciale sau publicitare; amenaja-
rea vitrinelor; renovarea, corectarea, perfecţio-
narea materialelor publicitare; organizarea iar-
maroacelor cu vânzare în scopuri comerciale 
sau publicitare; 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017510 
(220) 2005.07.29 
(730) Carhartt, Inc., corporaţie organizată şi exis-

tentă conform legilor statului Michigan, US 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 
48121, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - îmbrăcăminte pentru protecţie contra focului; 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; inclusiv mantouri, paltoane, T-că-
măşi, tricouri cu mâneci scurte, cămăşi cu 
mâneci scurte, cămăşi sportive, tricouri de fot-
bal, lenjerie de corp, lenjerie de corp lungă, 
topuri, tricouri scurte, pantaloni, şorţuri cu 
bavetă, indispensabili, scurte, veste, combine-

zoane, blugi, bretele, cămăşi, flanele sportive 
de bumbac, pantaloni de antrenament, şorturi, 
capişoane, pălării, şepci, şosete, mănuşi. 

 
 
 
(210) 017511 
(220) 2005.07.29 
(730) Carhartt, Inc., corporaţie organizată şi exis-

tentă conform legilor statului Michigan, US 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 
48121, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

 

(511) NCL(8) 
09   - îmbrăcăminte pentru protecţie contra focului; 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; inclusiv mantouri, paltoane, T-că-
măşi, tricouri cu mâneci scurte, cămăşi cu 
mâneci scurte, cămăşi sportive, tricouri de fot-
bal, lenjerie de corp, lenjerie de corp lungă, 
topuri, tricouri scurte, pantaloni, şorţuri cu ba-
vetă, indispensabili, scurte, veste, combine-
zoane, blugi, bretele, cămăşi, flanele sportive 
de bumbac, pantaloni de antrenament, şorturi, 
capişoane, pălării, şepci, şosete, mănuşi. 

(531) CFE(5) 01.07.06; 01.15.24; 26.13.25; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 017513 
(220) 2005.08.02 
(730) EXPROTEH S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău, Re-
publica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, verde, verde-închis. 
(511) NCL(8) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie 

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

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degre-
sare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri 
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse 
pentru îngrijirea dinţilor; 

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

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

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezi-
ce, fotografice, cinematografice, optice, de cântă-
rit, de măsurat, de semnalizare, de control (verifi-
care), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate 
şi instrumente pentru conducerea, comutarea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau verifica-
rea curentului electric; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau 
imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, dis-
curi acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregistra-
toare, maşini de calculat, echipament pentru pre-
lucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare; 

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; 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi pro-
duse din aceste materiale neincluse în alte clase; 
produse din materiale plastice semifinite; ma-
teriale de călăfătuire, etanşare şi izolare; tuburi 
flexibile nemetalice; 

19   - materiale de construcţie nemetalice; tuburi rigide 
nemetalice pentru construcţii; asfalt, smoală şi 
bitum; construcţii nemetalice transportabile, mo-
numente nemetalice; 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie (cu excepţia celor din metale preţioase sau 
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); materiale pentru perii; materiale 
pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici; 

sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi 
faianţă neincluse în alte clase; 

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

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.21; 26.02.05; 27.05.21; 
29.01.13. 

 

(210) 017514 
(220) 2005.08.02 
(730) Sun Communications S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Drumul Viilor nr. 28, bloc 2, MD-2021, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
38   - telecomunicaţii; 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi proiec-

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

 
 

(210) 017517 
(220) 2005.08.02 
(730) Sun Communications S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Drumul Viilor nr. 28, bloc 2, MD-2021, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

ministrare comercială; lucrări de birou; 
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37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
38   - telecomunicaţii; 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi pro-

iectări corespunzătoare; analiză industrială şi ser-
vicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hard-
ware şi software de calculatoare;  servicii juridice. 

 
 
 
(210) 017518 
(220) 2005.08.02 
(730) Sun Communications S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Drumul Viilor nr. 28, bloc 2, MD-2021, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

ministrare comercială; lucrări de birou; 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
38   - telecomunicaţii; 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi proiec-

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017522 
(220) 2005.08.01 
(730) CIUDIN Alexandru, MD 

MD-4118, Gura-Galbenei, Cimişlia, 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; 

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

(531) CFE(5) 02.05.01; 02.05.18. 
 
 
 
(210) 017525 
(220) 2005.08.01 
(730) OLŞEVSKI Vladimir, MD 

Str. Kiev nr. 16, bloc 4, ap. 10, MD-2068, Chi-
şinău, 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 mecanisme pentru apa-
ratele cu preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, extinctoare; 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasa 09. 

 
 
 
 
(210) 017526 
(220) 2005.08.01 
(730) OLŞEVSKI Vladimir, MD 

Str. Kiev nr. 16, bloc 4, ap. 10, MD-2068, Chi-
şinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control 
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; 
aparate şi instrumente pentru conducerea, co-
mutarea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau verificarea curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de 
înregistrare, discuri acustice; distribuitoare auto-
mate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei şi calcu-
latoare, extinctoare; 

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

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasele 09, 18. 

 
 
 
(210) 017527 
(220) 2005.08.01 
(730) OLŞEVSKI Vladimir, MD 

Str. Kiev nr. 16, bloc 4, ap. 10, MD-2068, Chi-
şinău, 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; 

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

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasele 09, 18. 

 
 
 
 

(210) 017529 
(220) 2005.08.03 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

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

(540)  
 

 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
21   - sticlărie; 
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; ser-
vicii de lobbysm în scopuri comerciale; 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.07; 19.07.13. 
 

 
 
(210) 017537 
(220) 2005.08.03 
(730) CASCADVIN S.R.L., MD 

Str. Petre Ungureanu nr. 2a, MD-2019, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 017539 
(220) 2005.08.03 
(730) VIJELIOS S.R.L., MD 

Str. A. Puşkin nr. 22, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 
 

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

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

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

(531) CFE(5) 25.01.19; 25.07.04; 26.01.03; 26.03.06; 
28.05.00; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 017541 
(220) 2005.07.28 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

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

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
 

(210) 017547 
(220) 2005.08.03 
(730) MOMAT Oleg, MD 

Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "WWW". 
(511) NCL(8) 
38   - telecomunicaţii. 
(531) CFE(5) 27.05.15. 
 
 
 
(210) 017557 
(220) 2005.08.04 
(310) T05/10606E 
(320) 2005.06.21 
(330) SG 
(730) Phenomenon Agents Limited, VG 

P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre, 
Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
(320) 
(330) 

2005.08.04 
MD 

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 acusti-
ce; distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparatele cu preplată; case înregistratoare, ma-
şini de calculat, echipament pentru prelucrarea 
informaţiei şi calculatoare; extinctoare, ampli-
ficatoare; maşini cu semnal de răspuns; benzi 
şi discuri audio; baterii; calculatoare; aparate 
de luat vederi; aparate de fotografiat; player-e 
cu casete; monitoare de calculator cu tub cu 
raze catodice; afişaje cu tub cu raze catodice; 
încărcătoare de baterii; ceasuri (dispozitive de 
cronometrat); radiouri cu ceas; televizoare 
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color, inclusiv televizoare color cu ecran plat pur; 
aparate de televiziune; schimbătoare de discuri 
compacte; cititoare portabile de discuri 
compacte audio; cititoare de discuri compacte; 
înregistratoare de discuri compacte; discuri 
compacte (cu memorie numai pentru citit), 
discuri compacte (audio-video); discuri compac-
te cu informaţie; înregistratoare radio compacte 
cu casete; conectoare pentru electricitate; 
decodoare; receptoare (audio şi video); aparate 
digitale de fotografiat; aparate de luat vederi; 
camere de luat vederi cinematografice; aparate 
de fotografiat; afişaje digitale cu plasmă; 
acordoare cu afişare digitală a datelor; gabarite 
cu afişare digitală a datelor; unităţi programabile 
cu afişare digitală a datelor; acordoare digitale 
sintetizate; convertoare digitale analoage 
sunetului; schimbătoare digitale de discuri video; 
player-e digitale de discuri video; receptoare 
digitale de discuri video; înregistratoare digitale 
de discuri video; convertoare digitale/audio; re-
ceptoare a sunetului analoage digitalelor; căşti 
(altele decât dispozitive de auzit de ajutorare 
pentru surzi); fiere electrice de călcat; ega-
lizatoare; căşti duble; ecrane; monitoare; afişaje; 
afişaje cu diode emiţătoare de lumină; mo-
nitoare de calculator cu afişaj cu cristale lichide; 
monitoare de televizor cu afişaj cu cristale 
lichide; televizoare cu afişaj cu cristale lichide; 
ecrane cu afişaj cu cristale lichide; microfoane; 
telefoane mobile; televizoare color cu sisteme 
multiple; aparate şi instrumente nautice; aparate 
navale de semnalizare; aparate de navigare 
pentru vehicule (calculatoare de bord); 
instrumente de navigare; televizoare cu plasmă; 
telefoane portabile; televizoare de proiecţie; pro-
iectoare; aparate de proiecţie; ecrane de proiec-
ţie; player-e de casete cu radio; radio/player 
dublu combinat de casete cu echipament de 
"sing-a-along"; pick-up-uri: cititoare de discuri cu 
înregistrări; unităţi de comandă la distanţă; 
selectoare; selectoare de canale pentru tele-
vizor; alarme sonore; sisteme de difuzoare; 
difuzoare (echipament audio); aparate difuzoare 
stereo de uz personal; sisteme de difuzoare 
pentru folosire în public; televizoare color extra-
plate; magnetofoane; aparate telefonice; recep-
toare telefonice; transmiţătoare telefonice; 
antene telescopice; antene; receptoare de tele-
viziune; transformatoare electrice; acordoare; 
acordoare cu amplificator; acordoare pentru mo-
dularea amplitudinii; acordoare electronice; 
acordoare de linie; acordoare radio; acordoare 
de semnal; acordoare stereo; acordoare video; 
afişaje fluorescente cu vid; player-e de casete 
video; înregistratoare de casete video; cititoare 
de discuri compacte video; benzi şi discuri vi-
deo; discuri de înregistrare a imaginii; telefoane 
fără fir; toate produsele sus-menţionate incluse 
în clasa 09; 

(320) 
(330) 

2005.06.21 
SG 

09   - acumulatoare electrice; acumulatoare; aici-
dimetre pentru baterii; baterii alcaline; baterii 
anodice; baterii pentru sisteme de aprindere; 
baterii pentru telefoane mobile; baterii pentru 
lămpi de buzunar; baterii electrice pentru 
vehicule; cutii cu baterii; încărcătoare de 
baterii pentru telefoane mobile; vase pentru 
baterii; baterii cu butoane, baterii rotunde, 
baterii pentru elemente rotunde; baterii pentru 
aparate de luat vederi; încărcătoare de baterii 
electrice; baterii pentru telefoane fără fir; 
elemente cilindrice de baterie; baterii galva-
nice; grile pentru baterii; baterii de tensiune 
înaltă; baterii cu litiu; baterii cu ioni de litiu; 
baterii alcaline cu mangan; baterii cu cadmiu-
nichel; baterii cu cadmiu-nichel pentru tele-
foane fără fir; elemente cilindrice cu cadmiu-
nichel; baterii cu nichel-hidrură de metal; plăci 
pentru baterii; elemente prismatice; baterii re-
încărcabile; baterii cu oxid de argint; baterii 
solare; baterii cu oxid de zinc; toate produsele 
sus-menţionate incluse în clasa 09. 

 
 
 
(210) 017559 
(220) 2005.07.29 
(730) SORO-METEOR-COM S.R.L., MD 

Str. Cosăuţi nr. 10, MD-3001, Soroca, Re-
publica Moldova 

(540)  
 

 

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

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi 
(materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; 
material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi 
articole de birou (cu excepţia mobilierului); ma- 
terial de instruire sau învăţământ (cu excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru ambala-
re (neincluse în alte clase); caractere tipogra-
fice; clişee; 

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   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de lobbysm în scopuri comerciale; 

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

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 
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(210) 017561 
(220) 2005.08.10 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017596 
(220) 2005.08.11 
(730) CABIGRUP S.R.L., MD 

Str. Aşhabad nr. 125, of. 2, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
21   - sticlărie; 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

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

(531) CFE(5) 03.11.01; 19.07.06. 
 
 
 
(210) 017597 
(220) 2005.08.11 
(730) CABIGRUP S.R.L., MD 

Str. Aşhabad nr. 125, of. 2, MD-2001, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
21   - sticlărie; 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

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

(531) CFE(5) 09.09.05; 19.07.06. 
 
 
 
(210) 017599 
(220) 2005.08.10 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 017602 
(220) 2005.08.10 
(730) SAFMARINE (PROPRIETARY) LIMITED, ZA 

Safmarine House, Riebeek Street 22, Kaap-
stad 8001, Africa de Sud 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
39   - transportarea şi stocarea produselor; încăr-

carea şi descărcarea produselor; închirierea 
navelor, mijloacelor de transportare şi contai-
nerelor; salvarea navelor şi a încărcăturilor 
acestora; împachetarea şi aşezarea produ-
selor; transportarea  persoanelor; transportare 
maritimă; agenţii de transport; închirieri; orga-
nizare de călătorii. 

 
 
 
(210) 017608 
(220) 2005.08.12 
(730) GB & Co S.R.L., societate comercială, com-

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

(540)  
 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ЭКСПОР-
ТЕР НАТУРАЛЬНЫХ ВИН". 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 09.01.06; 09.01.11; 19.01.03; 24.03.18; 

27.05.22; 28.05.00. 
 

(210) 017609 
(220) 2005.08.12 
(730) U.S. Direct Import S.R.L., întreprindere mix-

tă, MD 
Str. Independenţei nr. 30, bloc 4, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, gri, negru. 
(511) NCL(8) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană şi navală; 
39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
45   - servicii personale şi sociale pentru satisfa-

cerea necesităţilor persoanelor fizice, execu-
tate de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor. 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.17; 27.07.01; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 017615 
(220) 2005.08.15 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul De-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
03   - cosmetice, în special produse pentru autobron-

zare, fonduri de ten lichide pentru machiaj, fon-
duri de ten în formă de cremă pentru machiaj, 
luciu decorativ pentru faţă, produse cosmetice 
pentru camuflarea neajunsurilor pielii, rimeluri, 
contururi pentru ochi, creioane pentru ochi, far-
duri pentru ochi, creioane pentru sprâncene, de-
machiante pentru ochi, luciu pentru obraji, far-
duri pentru obraji, vopsea în formă de pudră şi 
cremă pentru obraji, pudră pulverulentă şi pre-
sată pentru faţă, ruj, luciu pentru buze, creioane 
pentru conturarea buzelor, cretă acolorată pentru 
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buze, preparate pentru îngrijirea unghiilor, 
emailuri şi lacuri pentru unghii, preparate folosite 
ca bază pentru lacul de unghii şi preparate 
pentru protecţia lacului de unghii; parfumerie, 
inclusiv parfum, apă de colonie şi produse 
cosmetice aromatice, în special geluri pentru 
baie, săpunuri pentru corp şi uleiuri esenţiale de 
uz personal; uleiuri pentru baie şi uleiuri pentru 
corp; loţiuni, creme şi pudre pentru corp; creme 
şi loţiuni de curăţare, creme de umectare, creme 
de noapte, calupuri pentru curăţare şi săpunuri 
pentru faţă, creme pentru mâini, creme pentru 
corp, creme pentru faţă, balsamuri pentru piele, 
preparate cosmetice pentru controlul grăsimii 
pielii, preparate cosmetice ce absorb grăsimea 
eliminată de piele, măşti, nămoluri, creme ex-
foliante, creme abrazive pentru faţă şi pentru 
corp; produse cosmetice exfoliante fine, emo-
lienţi pentru piele, talc lichid şi creme abrazive 
pentru corp; 

16   - produse de imprimerie, în special cataloage 
ale produselor în care sunt prezentate cos-
metice, produse cosmetice aromatice, pro-
duse de uz igienic ce se referă la categoria 
produselor de parfumerie şi cosmetice, arti-
cole de toaletă. 

 
 
 
(210) 017616 
(220) 2005.08.15 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul De-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
03   - săpunuri; parfumerie, în special parfum şi apă 

de colonie, uleiuri esenţiale; cosmetice; pro-
duse cosmetice aromatice, în special geluri 
pentru baie şi duş, loţiuni pentru corp, creme, 
sprayuri şi spume pentru corp; creme exfoli-
ante, creme abrazive pentru faţă şi corp; cre-
me abrazive pentru corp; produse cosmetice 
pentru îngrijirea părului; produse cosmetice 
pentru îngrijirea unghiilor; articole de toaletă; 
produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 
 
 
(210) 017620 
(220) 2005.08.18 
(730) EUROCOMPRODEX S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 
 
 
(210) 017621 
(220) 2005.08.18 
(730) EUROCOMPRODEX S.R.L., MD 

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

(540)  
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "FOOD", "INTERNATIONAL", "LTD". 
(511) NCL(8) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.12; 26.04.10; 26.04.18. 
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(210) 017622 
(220) 2005.08.18 
(730) ALVISEDO-IMPEX S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Dacia nr. 32, MD-5800, Teleneşti, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor verbale "S.C.", "S.R.L." şi imaginii 
globului pământesc. 

(591) Culori revendicate: albastru, galben, negru, gri. 
(511) NCL(8) 
29   - fructe şi legume conservate, congelate, us-

cate şi fierte; 
31   - produse agricole, fructe şi legume proaspete; 

seminţe, plante şi flori naturale; pomuşoare 
de pădure, plante medicinale. 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.06; 27.05.22; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 017623 
(220) 2005.08.18 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, Re-
publica 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) 017624 
(220) 2005.08.18 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

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

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

 
 
 
(210) 017625 
(220) 2005.08.18 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

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

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

 
 
 
(210) 017626 
(220) 2005.08.18 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 
 
 
(210) 017627 
(220) 2005.08.18 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
(210) 017628 
(220) 2005.08.16 
(730) PÂSLARI Octavian, MD 

Str. Conev nr. 46, bloc A, ap. 26, MD-3100, 
Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 

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

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

19   - materiale de construcţie nemetalice; tuburi rigide 
nemetalice pentru construcţii; asfalt, smoală şi 

bitum; construcţii nemetalice transportabile, mo-
numente nemetalice; 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete, cu 
excepţia celor din materiale textile. 

(531) CFE(5) 07.03.02; 07.03.11; 27.05.09; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017630 
(220) 2005.08.17 
(730) NOVARTIS AG, CH 

4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017631 
(220) 2005.08.17 
(730) SOCIAL MARKETING SOLUTIONS S.R.L., RO 

Str. George Călinescu nr. 13, etaj 4, sector 1, 
Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "+", "plus". 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, albastru. 
(511) NCL(8) 
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05   - unguente; 
10   - prezervative. 
(531) CFE(5) 19.19.00; 26.01.16; 27.05.09; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 017634 
(220) 2005.08.17 
(730) ULANOV Denis, MD 

Str. Bulgară nr. 39, c/p 393, MD-2001, Chişi-
nău, 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   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de lobbysm în scopuri comerciale. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
(210) 017635 
(220) 2005.08.17 
(730) ULANOV Denis, MD 

Str. Bulgară nr. 39, c/p 393, MD-2001, Chişi-
nău, 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   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de lobbysm în scopuri comerciale. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017636 
(220) 2005.08.17 
(730) ULANOV Denis, MD 

Str. Bulgară nr. 39, c/p 393, MD-2001, Chişi-
nău, 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   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de lobbysm în scopuri comerciale. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017637 
(220) 2005.08.17 
(730) Emirates, AE 

Emirates Group Headquarters, P.O. Box 686, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "EMIRATES". 
(511) NCL(8) 
39   - servicii ale liniilor aeriene, servicii de transporturi 

aeriene, oferte de informaţii computerizate referi-
toare la călătorii; servicii de documentare a in-
formaţiei referitoare la liniile aeriene; servicii de or-
ganizare a călătoriilor şi de rezervare a transpor-
tului; servicii de navlosire a avioanelor; servicii de 
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rezervare a biletelor, rezervarea locurilor pentru 
călătorii; organizarea croazierelor, organizarea şi 
realizarea călătoriilor; închirieri de mijloace de 
transport navale, transportare cu mijloace de 
transport naval; transportare cu autocarele; par-
cări auto, închirieri de automobile, camionaj; 
oferte de limuzine şi şoferi; închirieri de vehicule; 
servicii de curier (a mesajelor sau mărfurilor); 
însoţirea călătorilor; închirieri de cai, închirieri 
de locuri de parcare; oferte de cutere de 
agrement; închirieri de depozite; închirieri de 
scaune pe rotile; servicii ale transportului 
fluvial; organizarea turismului; servicii de taxi-
metre; serviciile birourilor de turism (cu excep-
ţia rezervării locurilor la hoteluri), rezervarea 
transportului; oferte de informaţii referitoare la 
transport; rezervarea călătoriilor; serviciile 
agenţiilor de turism; brokeraj de transport; 
servicii de încărcare-descărcare şi prelucrare 
a încărcăturilor; ambalarea şi depozitarea în-
cărcăturilor; ambalarea mărfurilor (învelire); 
organizarea transportării mărfurilor şi bagaje-
lor, distribuirea mărfurilor şi bagajelor şi depo-
zitarea lor, ambalarea mărfurilor şi bagajelor; 
servicii de reînregistrare a biletelor de avion; 
asistenţă la înregistrarea pentru rute şi în or-
ganizarea călătoriilor; oferte de informaţii, 
consultaţii şi recomandări referitoare la servi-
ciile menţionate; 

43   - servicii de rezervare a locurilor pentru cazare 
temporară şi luarea meselor (inclusiv rezer-
varea locurilor în restaurante şi în alte instituţii 
de alimentaţie publică); servicii de furnizare a 
produselor, inclusiv a produselor finite şi a 
băuturilor; asigurarea cazării temporare, inclu-
siv în case, vile, hoteluri şi apartamente (cu 
excepţia închirierii de apartamente şi case 
pentru o cazare mai îndelungată); servicii de 
rezervare a locuinţelor temporare; agenţii de 
rezervare a locurilor în hoteluri; agenţii de 
rezervare a locuinţelor; servicii de îngrijire a 
copiilor, servicii ale bonelor de zi, ale infirmie-
relor şi creşelor; servicii de organizare şi de-
servire a conferinţelor; servicii de organizare 
şi deservire a expoziţiilor, inclusiv oferte de 
spaţii de expoziţie; deservirea expoziţiilor; ofer-
te de echipamente pentru expoziţii; oferte de 
informaţie referitoare la hoteluri, moteluri, 
restaurante şi baruri în regim on-line din baza 
de date electronică prin Internet sau prin 
extranet; oferte de consultaţii şi recomandări 
referitoare la serviciile menţionate. 

(531) CFE(5) 27.05.11; 28.01.00. 
 

 
(210) 017638 
(220) 2005.08.17 
(730) Emirates, AE 

Emirates Group Headquarters, P.O. Box 686, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 

 
 

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentului "EMIRATES". 

(511) NCL(8) 
39   - servicii ale liniilor aeriene, servicii de trans-

porturi aeriene, oferte de informaţii compu-
terizate referitoare la călătorii; servicii de do-
cumentare a informaţiei referitoare la liniile 
aeriene; servicii de organizare a călătoriilor şi 
de rezervare a transportului; servicii de navlo-
sire a avioanelor; servicii de rezervare a bile-
telor, rezervarea locurilor pentru călătorii;  ser-
vicii de curier (a mesajelor sau mărfurilor); 
distribuirea ziarelor; însoţirea călătorilor; închi-
rieri de scaune pe rotile; rezervarea transpor-
tului; oferte de informaţii referitoare la trans-
port; rezervarea călătoriilor; brokeraj de trans-
port; serviciile navlositorilor; expedierea încăr-
căturilor; servicii de încărcare-descărcare şi 
prelucrare a încărcăturilor; ambalarea şi de-
pozitarea încărcăturilor; ambalarea mărfurilor 
(învelire); organizarea transportării mărfurilor 
şi bagajelor, distribuirea mărfurilor şi bagajelor 
şi depozitarea lor, ambalarea mărfurilor şi 
bagajelor; servicii de cliring vamal; servicii de 
pază a transportului; oferte de informaţii, con-
sultaţii şi recomandări referitoare la serviciile 
menţionate. 

(531) CFE(5) 27.05.11; 28.01.00. 
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(210) 017639 
(220) 2005.08.17 
(730) DNATA, AE 

Dnata Travel Center, P.O. Box 1515, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
39   - servicii ale liniilor aeriene, servicii de trans-

porturi aeriene, oferte de informaţii compu-
terizate referitoare la călătorii; servicii de 
documentare a informaţiei referitoare la liniile 
aeriene; servicii de organizare a călătoriilor şi 
de rezervare a transportului; servicii de navlo-
sire a avioanelor; servicii de rezervare a bile-
telor, rezervarea locurilor pentru călătorii; or-
ganizarea croazierelor, organizarea şi realiza-
rea călătoriilor; închirieri de mijloace de trans-
port navale, transportare cu mijloace de trans-
port naval; transportare cu autocarele; parcări 
auto, închirieri de automobile, camionaj; ofer-
te de limuzine şi şoferi; închirieri de vehicule; 
servicii de curier (a mesajelor sau mărfurilor); 
distribuirea ziarelor; însoţirea călătorilor; închi-
rieri de cai, închirieri de locuri de parcare; 
oferte de cutere de agrement; închirieri de de-
pozite; închirieri de scaune pe rotile; servicii 
ale transportului fluvial; turism, inclusiv vizita-
rea obiectivelor turistice, călătorii, safari, ex-
cursii, organizarea activităţilor sportive şi a 
odihnei active; servicii de taximetre; serviciile 
birourilor de turism (cu excepţia rezervării lo-
curilor la hoteluri), rezervarea transportului; 
oferte de informaţii referitoare la transport; re-
zervarea călătoriilor; serviciile agenţiilor de tu-
rism; brokeraj de transport; serviciile navlosi-
torilor, expedierea încărcăturilor; servicii de 
încărcare-descărcare şi prelucrare a încărcă-
turilor; ambalarea şi depozitarea încărcătu-
rilor; ambalarea mărfurilor (învelire); organiza-
rea transportării mărfurilor şi bagajelor, distri-
buirea mărfurilor şi bagajelor şi depozitarea 
lor, ambalarea mărfurilor şi bagajelor; servicii 
de reînregistrare a biletelor de avion; asis-
tenţă la înregistrarea pentru rute şi în organi-
zarea călătoriilor; servicii de cliring vamal; ser-

vicii de navigaţie aeriană; servicii de control al 
traficului aerian; servicii de pază (de escortă) 
a transportului; oferte de informaţii, consultaţii 
şi recomandări referitoare la serviciile menţio-
nate; 

42   - cercetări tehnologice şi consultanţă în proble-
me aviatice, inclusiv referitoare la liniile aerie-
ne, transportările aeriene şi avioane; servicii 
de design interior al aeroporturilor şi avioane-
lor; consultanţă în probleme de design interior 
al aeroporturilor şi avioanelor; 

43   - deservire în restaurante şi asigurare cu prân-
zuri; restaurante de tip fast food sau cu auto-
servire; servicii ale camerelor de odihnă în 
hoteluri; servicii oferite de bufetele cu auto-
servire, cafenele, bodegi, baruri, cantine, ca-
fenele-baruri, ceainării, cafenele-cofetării, in-
clusiv amplasate în întreprinderile comerciale 
(magazine, centre comerciale) şi/sau în insti-
tuţiile de învăţământ; servicii de rezervare a 
locurilor pentru cazare temporară şi luarea 
meselor (inclusiv rezervarea locurilor în res-
taurante şi în alte instituţii de alimentaţie pub-
lică); servicii de furnizare a produselor, inclu-
siv a produselor finite şi a băuturilor; oferte de 
locuinţe temporare; asigurarea cazării tempo-
rare, inclusiv în case, vile, hoteluri şi aparta-
mente (cu excepţia închirierii de apartamente şi 
case pentru o cazare mai îndelungată); servicii 
oferite de hoteluri, moteluri, pensioane şi baze 
de odihnă; oferte de locuinţe, camere, mâncare 
şi băutură; prepararea bucatelor şi băuturilor; 
servicii de rezervare a locuinţelor temporare; 
agenţii de rezervare a locurilor în hoteluri; agenţii 
de rezervare a locuinţelor; servicii de îngrijire a 
copiilor, servicii ale bonelor de zi, ale infirmie-
relor şi creşelor; servicii de organizare şi deser-
vire a conferinţelor; servicii de organizare şi 
deservire a expoziţiilor, inclusiv oferte de spaţii 
de expoziţie; deservirea expoziţiilor; oferte de 
echipamente pentru expoziţii; oferte de informa-
ţie referitoare la hoteluri, moteluri, restaurante şi 
baruri în regim on-line din baza de date elec-
tronică prin Internet sau prin extranet; oferte de 
consultaţii şi recomandări referitoare la serviciile 
menţionate. 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.02; 01.05.15; 26.04.13; 
28.01.00. 

 
 
 
(210) 017640 
(220) 2005.08.17 
(730) Emirates, AE 

Emirates Group Headquarters, P.O. Box 686, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
39   - servicii ale liniilor aeriene caracteristice pentru 

un program obişnuit de zbor; oferte de infor-
maţii computerizate referitoare la călătorii; 
servicii de documentare a informaţiei referi-
toare la liniile aeriene; servicii de organizare a 
călătoriilor şi de rezervare a transportului; ser-
vicii de rezervare a biletelor, rezervarea locu-
rilor pentru călătorii; organizarea croazierelor, 
organizarea şi realizarea călătoriilor; închirieri 
de mijloace de transport navale, transportare 
cu mijloace de transport naval; transportare 
cu autocarele; parcări auto, închirieri de auto-
mobile, camionaj; oferte de limuzine şi şoferi; 
închirieri de vehicule; servicii de curier (a me-
sajelor sau mărfurilor); însoţirea călătorilor; 
turism, inclusiv vizitarea obiectivelor turistice, 
călătorii, safari, excursii, organizarea activită-
ţilor sportive şi a odihnei active; servicii de 
taximetre; serviciile birourilor de turism (cu 
excepţia rezervării locurilor la hoteluri), rezer-
varea transportului; oferte de informaţii referi-
toare la transport; rezervarea călătoriilor; ser-
viciile agenţiilor de turism; brokeraj de trans-
port; organizarea transportării mărfurilor şi 
bagajelor, distribuirea mărfurilor şi bagajelor şi 
depozitarea lor, ambalarea mărfurilor şi baga-
jelor; servicii de reînregistrare a biletelor de 
avion; asistenţă la înregistrarea pentru rute şi 
în organizarea călătoriilor; alte servicii pentru 
pasagerii liniilor aeriene referitoare la servi-
ciile menţionate. 

(531) CFE(5) 25.01.19; 26.11.02; 26.11.09; 26.11.21; 
27.05.24. 

 
 
 

(210) 017641 
(220) 2005.08.29 
(730) GHEBEŞT Irina, MD 

Str. N. Titulescu nr. 47, ap. 127, MD-2032, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "EXCELLENT". 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru. 
(511) NCL(8) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

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

19   - materiale de construcţie nemetalice; tuburi rigide 
nemetalice pentru construcţii; asfalt, smoală şi 
bitum; construcţii nemetalice transportabile, mo-
numente nemetalice; 

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

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
(531) CFE(5) 24.15.17; 24.15.21; 27.03.15; 27.05.22; 

29.01.12. 
 
 
 
(210) 017645 
(220) 2005.08.18 
(730) Victacon Plus S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 29, MD-2060, Chişinău, Repub-
lica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
19   - materiale de construcţie nemetalice. 
 
 
(210) 017647 
(220) 2005.08.17 
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(730) Emirates, AE 
Emirates Group Headquarters, P.O. Box 686, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "EMIRATES". 
(511) NCL(8) 
39   - servicii ale liniilor aeriene, servicii de trans-

porturi aeriene, oferte de informaţii compu-
terizate referitoare la călătorii; servicii de do-
cumentare a informaţiei referitoare la liniile 
aeriene; servicii de organizare a călătoriilor şi 
de rezervare a transportului; servicii de na-
vlosire a avioanelor; servicii de rezervare a 
biletelor, rezervarea locurilor pentru călătorii; 
camionaj; oferte de limuzine şi şoferi; închi-
rieri de vehicule; servicii de curier (a mesa-
jelor sau mărfurilor); distribuirea ziarelor; înso-
ţirea călătorilor;  închirieri de scaune pe rotile; 
turism, inclusiv vizitarea obiectivelor turistice, 
călătorii, safari, excursii; organizarea activi-
tăţilor sportive şi odihnei active; servicii de 
taximetre; serviciile birourilor de turism (cu 
excepţia rezervării locurilor la hoteluri), re-
zervarea transportului; oferte de informaţii re-
feritoare la transport; rezervarea călătoriilor; 
serviciile agenţiilor de turism; brokeraj de 
transport; serviciile navlositorilor, expedierea 
încărcăturilor; servicii de încărcare-descăr-
care şi prelucrare a încărcăturilor; ambalarea 
şi depozitarea încărcăturilor; ambalarea măr-
furilor în hârtie sau în peliculă (învelire); orga-
nizarea transportării mărfurilor şi bagajelor, 
distribuirea mărfurilor şi bagajelor şi depozita-
rea lor, ambalarea mărfurilor şi bagajelor; ser-
vicii de reînregistrare a biletelor de avion; 
asistenţă la înregistrarea pentru rute şi în or-
ganizarea călătoriilor; servicii de pază a trans-
portului; oferte de informaţii, consultaţii şi re-
comandări referitoare la serviciile menţionate. 

(531) CFE(5) 27.05.01; 28.01.00. 
 
 

(210) 017649 
(220) 2005.08.17 
(730) MMI Corporation, corporaţie organizată con-

form legilor insulelor Caimane, KY 
Bank of Nova Scotia Building, P.O.Box 
30088, S.M.B., George Town, Grand Caiman, 
British West Indies, Insulele Caimane 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
05   - preparate farmaceutice şi medicinale, inclusiv 

preparate veterinare pentru uz medical. 
 

 
(210) 017650 
(220) 2005.08.18 
(730) ZLATOVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Mihai Eminescu nr.15/1, bloc F,  
MD-3541, Peresecina, Orhei, Republica Mol-
dova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
 
 
(210) 017651 
(220) 2005.08.18 
(730) Voxtel S.A., întreprindere mixtă moldo-

româno-franceză, MD 
Str. Armenească nr. 55, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
38   - telecomunicaţii. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 017653 
(220) 2005.08.19 
(730) V.S. - EXPORT S.R.L., MD 

Str. Pandurilor nr. 23, ap. 49, MD-2002, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
 
 
(210) 017654 
(220) 2005.08.19 
(730) GARIUC Cornel, MD 

MD-4925, Iabloana, Glodeni, Republica Mol-
dova 

(540)  

 

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

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

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

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

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară. 
(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.10; 08.01.01; 27.01.12; 

27.05.11. 
 
 

(210) 017659 
(220) 2005.08.23 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

6, Devika Towers, Nehru Place, New  Delhi 
110 019, India 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; preparate 

farmaceutice şi medicale pentru uz uman şi 
veterinar. 

 
 
 
(210) 017660 
(220) 2005.08.23 
(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, in-
clusiv comercializarea produselor; centre co-
merciale; chioşcuri, pavilioane; magazine; 
magazine de firmă; agenţii de import-export; 
agenţii de informaţie comercială; arenda spa-
ţiilor pentru amplasarea publicităţii; expertiză 
de afaceri; demonstrarea produselor, inclusiv 
prin reţelele de calculatoare; sondaje de opi-
nie; studii de piaţă; informaţie de afaceri; in-
formaţie de afaceri oferită prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet; informaţie sta-
tistică; investigaţii de afaceri; cercetări de mar-
keting; cercetări de marketing oferite prin re-
ţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet; 
consultaţii în domeniul organizării şi admi-
nistrării întreprinderilor comerciale; consultaţii 
profesionale în domeniul afacerilor; înnoirea 
materialelor publicitare; organizarea expoziţiilor 
comerciale sau publicitare; organizarea iar-
maroacelor comerciale sau publicitare; deco-
rarea vitrinelor; vânzări la licitaţie; vânzări la 
licitaţie prin reţelele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet; promovarea vânzărilor pentru 
terţi; publicarea textelor publicitare; publicitate 
radio; afişaj; distribuirea mostrelor; distribuirea 
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materialelor publicitare; publicitate interactivă 
în reţelele de calculatoare; publicitate prin co-
respondenţă; publicitate televizată; colectarea 
diverselor produse pentru terţi şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea examinării şi pro-
curării lor de către consumatori; serviciile mo-
delelor în scopuri publicitare şi de promovare a 
vânzărilor; servicii de aprovizionare pentru terţi. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017663 
(220) 2005.08.25 
(730) United Wine Company S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017664 
(220) 2005.08.25 
(730) United Wine Company S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017665 
(220) 2005.08.25 
(730) United Wine Company S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişi-
nău, Republica Moldova 

 
 

(540)  

 

(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
 
 
(210) 017666 
(220) 2005.08.25 
(730) United Wine Company S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
 
 
(210) 017667 
(220) 2005.08.26 
(730) Sbarro Inc., corporaţie organizată şi exis-

tentă conform legilor statului New York, US 
401 Broad Hollow Road, Melville, New York 
11747, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
43   - servicii de alimentaţie publică; restaurante; pre-

pararea alimentelor sau băuturilor pentru consum; 
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor. 

 
 
 
(210) 017701 
(220) 2005.09.02 
(730) United Wine Company S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 

(210) 017702 
(220) 2005.09.02 
(730) United Wine Company S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 

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

(210) 017703 
(220) 2005.09.02 
(730) DIACONU Vasile, MD 

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 

(210) 017704 
(220) 2005.09.02 
(730) DIACONU Vasile, MD 

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 

(210) 017705 
(220) 2005.09.05 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD 

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

(540)  

 

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

medical; material pentru pansamente; dezinfec-
tante. 

 
 

(210) 017706 
(220) 2005.09.13 
(730) VIERU Călin, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 48, bloc 1, ap. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "STUDIO". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; maga-
zine de firmă; 

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

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

(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.23; 26.04.14; 27.05.08; 
27.05.25. 
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(210) 017707 
(220) 2005.09.13 
(730) Stenmih -Lux S.R.L., MD 

Str. Fedico nr. 40, MD-3800, Comrat, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "VITAMIN". 
(591) Culori revendicate: roşu, verde, negru. 
(511) NCL(8) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană şi navală; 
29   - carne, păsări şi vânat; extracte din carne; 

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; 
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi pro-
duse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

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

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

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

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

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

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

(531) CFE(5) 05.07.13; 05.07.23; 27.05.01; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 017708 
(220) 2005.09.09 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 

"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
 

108, Str, Y. Koupaly, Or. Brest, BY-224028, 
Belarus 

(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, inclusiv chefir, cremă de 
frişcă, cumâs, zer de lapte, băuturi lactate cu 
prevalarea laptelui, frişcă, frişcă bătută, caş-
caval, cheag, brânză, smântână, brânzici, ule-
iuri şi grăsimi comestibile, unt, margarină; 

35   - servicii de promovare a vânzării băuturilor şi 
produselor alimentare, inclusiv a laptelui şi 
produselor lactate pentru terţi. 

 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017709 
(220) 2005.09.09 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 

"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
108, Str, Y. Koupaly, Or. Brest, BY-224028, 
Belarus 

(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, inclusiv chefir, cremă de 
frişcă, cumâs, zer de lapte, băuturi lactate cu 
prevalarea laptelui, frişcă, frişcă bătută, caş-
caval, cheag, brânză, smântână, brânzici, ule-
iuri şi grăsimi comestibile, unt, margarină; 

35   - servicii de promovare a vânzării băuturilor şi 
produselor alimentare, inclusiv a laptelui şi 
produselor lactate pentru  terţi. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 017710 
(220) 2005.09.09 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 

"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
108, Str, Y. Koupaly, Or. Brest, BY-224028, 
Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "ПРОДУКТ". 
(511) NCL(8) 
05   - produse alimentare pentru copii, produse  ali-

mentare dietetice de uz medicinal; caramele 
de uz medicinal; bomboane medicinale; adao-
suri minerale alimentare, adaosuri alimentare 
de uz medicinal; muştar de uz farmaceutic, 
glucoză de uz medicinal, grăsime de peşte, 
hematogen; ape minerale de uz medicinal, 
băuturi dietetice de uz medicinal, ape termale, 
apă de mare pentru băi curative; culturi de 
microorganisme de uz medicinal, lactoză; malţ 
de uz farmaceutic, lapte cu albumină, fermenţi 
lactici de uz farmaceutic; făină pentru produse 
alimentare pentru copii, băuturi din lapte de 
malţ de uz medicinal; preparate cu albumină 
de uz medicinal, preparate cu vitamine, 
preparate cu microelemente pentru oameni şi 
animale; medii nutritive pentru culturi de 
bacterii; ceaiuri din plante de uz medicinal; 

28   - jucării, jocuri, păpuşi, bomboane-pocnitori, po-
doabe pentru pomul de Crăciun, mărfuri spor-
tive; 

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, inclusiv iaurt, chefir, cremă 
de frişcă, cumâs, zer de lapte, băuturi lactate 
cu prevalarea laptelui, frişcă, frişcă lactată, 
caşcaval, zer, brânză, smântână, brânzici, 
uleiuri şi grăsimi alimentare, unt, margarină; 

30   - biscuit, blinii, chifle; napolitane, fidea; produse 
făinoase de cofetărie; paste făinoase, pateuri, 
prăjituri, iaurt îngheţat; cacao; bomboane; 
cafea; crechere; crupe; tăiţei, miere; îngheţată, 
îngheţată de fructe; băuturi lactate cu cacao, 
cafea, băuturi de cafea, de ciocolată; biscuiţi; 
chifle, pizza, pop-corn; condimente, produse 

cerealiere, produse făinoase, turte, pudinguri; 
orez; zahăr; dulciuri; spaghete; mirodenii; pes-
meţi; sandviciuri, halva; cicoare; ceai; cioco-
lată; 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale 
neincluse în alte clase; fructe şi legume proas-
pete; seminţe, băuturi şi hrană pentru animale, 
inclusiv şi cele pe bază de lapte, fermenţi lactici 
şi zer, hrană şi băuturi fortificatoare pentru 
animale, făină furajeră, şrot, malţ; 

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) 08.07.01; 19.09.01; 19.09.02; 27.05.07; 
27.05.21; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 017712 
(220) 2005.09.09 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 

"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
108, Str, Y. Koupaly, Or. Brest, BY-224028, 
Belarus 

(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, inclusiv chefir, cremă de 
frişcă, cumâs, zer de lapte, băuturi lactate cu 
prevalarea laptelui, frişca, frişcă bătută, caş-
caval, cheag, brânză, smântână, brânzici, ule-
iuri şi grăsimi comestibile, unt, margarină; 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea, inclusiv băuturi de cafea 
cu lapte, substanţe aromatizate pentru cafea, 
boabe de cafea neprăjite, înlocuitori de cafea, 
inclusiv înlocuitori vegetali; cacao cu lapte, 
zahăr-acadea; făină şi preparate făcute din 
cereale, pâine, produse de patiserie, inclusiv 
făină comestibilă, făină de grâu, de soia, de 
porumb, de ovăz, de orz, de bob, de cartofi; 
produse făinoase, blinii, chifle, cozonaci, ma-
ţa, tartine, spaghete, fidea, tăiţei, paste făi-
noase, terciuri de lapte, gluten comestibil, 
amidon comestibil, crupe comestibile, inclusiv 
de griş, de orz, de porumb, pop-corn, porumb 
fărâmiţat, prăjit, fulgi de porumb, miusli, pro-
duse comestibile pe bază de ovăz, ovăz fă-
râmiţat, ovăz şi orez curăţat, fulgi de ovăz, 
fulgi din alte cereale, colţunaşi cu carne, turte, 
pizza, lipii, sandviciuri, pâine, pâine din aluat 
nedospit, galete, crechere, pesmeţi, produse 
de cofetărie, creme, caramelă, torte, bomboa-



MD - BOPI 8/2006                     TRADEMARKS 
 

 100 

ne, beţişoare de lacrichii, marţipan, prăjituri, 
turte dulci, pastile, paste de fructe, pudinguri, 
pudră şi amestec uscat pentru prăjituri şi tor-
te, decoruri comestibile, substanţe aromate 
pentru prăjituri, aluat cu migdale, prăjituri şi 
biscuiţi cu migdale; produse de cofetărie des-
tinate decorării bradului de Anul Nou, gumă 
de mestecat, cu excepţia celor cu scop me-
dicinal; îngheţată, inclusiv de fructe; iaurt în-
gheţat, amestecuri uscate pentru îngheţată, 
substanţe liante pentru îngheţată, miere, sirop 
de melasă; drojdie, praf de copt, inclusiv pas-
tile de drojdie, cu excepţia celor cu scop me-
dicinal, sare, inclusiv pentru conservarea pro-
duselor alimentare, sare de ţelină, muştar, in-
clusiv făină de muştar; oţet, inclusiv de mere 
şi de bere; sosuri (condimente), inclusiv de 
roşii, de soia, sosuri dulci, maioneză, ketchup; 
mirodenii, inclusiv piper în sortiment, boia de 
ardei, ardei, gheaţă de răcit; 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018209 
(220) 2005.12.06 
(730) AVON PRODUCTS, INC., US 

1345 Avenue of the Americas, New York, NY 
10105-0196, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

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

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

14   - metale preţioase  şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate neincluse în alte 
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase; cea-
sornicărie şi instrumente de cronometrat; 

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

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

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport neincluse în alte clase; ornamente pent-
ru pomul de Crăciun; 
 
 
 

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

 
 
 
(210) 018649 
(220) 2006.01.25 
(730) CANINDSPORT S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri  nr. 71, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, cu excepţia lenjeriei, încălţă-

minte, articole de acoperit capul; 
28   - articole de gimnastică şi de sport neincluse în 

alte clase. 
 
 
 
(210) 018733 
(220) 2006.02.16 
(730) MANOLI Irina, MD 

MD-7326, Goteşti, Cantemir, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018887 
(220) 2006.03.02 
(730) ILCENCO Vsevolod, MD 

Bd. Dacia nr. 60, bloc 5, ap. 9, MD-2043, Chi-
şinău, Republica Moldova 
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(540)  
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "FILTER", "CIGARETTES". 
(511) NCL(8) 
34   - tutun; articole pentru fumători; 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, cu 
excepţia comercializării produselor din clasa 34. 

(531) CFE(5) 03.04.11; 06.19.01; 06.19.13; 27.05.03. 
 
 
 
(210) 018907 
(220) 2006.03.16 
(730) CONTRAST-PLUS S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 22, MD-3401, Hânceşti, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

35   - comercializarea produselor din clasa 07. 
(531) CFE(5) 27.05.11. 
 
 

(210) 018953 
(220) 2006.03.29 
(730) Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Albişoara nr. 80, bloc 3, ap. 92, MD-2074, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018954 
(220) 2006.03.29 
(730) Annata-Plus  S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Albişoara nr. 80, bloc 3, ap. 92, MD-2074, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "ORIGINAL", "DRINKS". 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).  
(531) CFE(5) 02.01.05; 02.01.16; 02.01.23; 05.07.13; 

27.03.11; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 018999 
(220) 2006.03.15 
(730) TOMAI-VINEX S.A., întreprindere mixtă moldo-

irlandeză, MD 
MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga, Republica 
Moldova 
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(540)  
 

 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.20. 
 
 
 
(210) 019000 
(220) 2006.03.15 
(730) TOMAI-VINEX S.A., întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga, Republica 
Moldova 

(540)  
 

 
 
 

(554)   Marcă tridimensională. 
(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; 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.20. 
 
 
 
(210) 019078 
(220) 2006.03.30 
(730) HIDROCHIM S.R.L., MD 

Str. Cojocarilor nr. 18, ap. 4, MD-2001, Chişi-
nău, 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; produse chimice destinate con-
servării alimentelor; materiale tanante; adezivi 
(materiale de lipit) destinaţi industriei, cu ex-
cepţia materiei prime pentru fabricarea hârtiei;  

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  igie-
nice de uz medical; substanţe dietetice de uz me-
dical, alimente pentru sugari; plasturi, material 
pentru pansamente, cu excepţia bandajelor me-
dicale; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasele 01, 05. 

(531) CFE(5) 26.01.06; 27.07.23. 
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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 018299 2005.12.19 13758 2006.06.15 33 CORNET Veaceslav, MD 3/2006 
2 018300 2005.12.19 13759 2006.06.15 33 CORNET Veaceslav, MD 3/2006 
3 018301 2005.12.19 13760 2006.06.15 33 CORNET Veaceslav, MD 3/2006 
4 018416 2005.12.28 13761 2006.06.15 33 CORNET Veaceslav, MD 3/2006 
5 011785 2002.09.10 13764 2006.07.04 34 The Closed Joint Stock Company with 

foreign investments "Reemtsma-Kiyiv 
tyutyunova fabrika", UA 

3/2006 

6 011786 2002.09.10 13765 2006.07.05 34 The Closed Joint Stock Company with 
foreign investments "Reemtsma-Kiyiv 
tyutyunova fabrika", UA 

3/2006 

7 011787 2002.09.10 13772 2006.07.04 34 The Closed Joint Stock Company with 
foreign investments "Reemtsma-Kiyiv 
tyutyunova fabrika", UA 

3/2006 

8 012233 2002.12.12 13773 2006.07.04 34 The Closed Joint Stock Company with 
foreign investments "Reemtsma-Kiyiv 
tyutyunova fabrika", UA 

3/2006 

9 012236 2002.12.16 13774 2006.07.05 34 The Closed Joint Stock Company with 
foreign investments "Reemtsma-Kiyiv 
tyutyunova fabrika", UA 

3/2006 

10 012237 2002.12.16 13775 2006.07.04 34 The Closed Joint Stock Company with 
foreign investments "Reemtsma-Kiyiv 
tyutyunova fabrika", UA 

3/2006 

11 014728 2004.05.06 13776 2006.07.05 30,35 S.C.Jenin Prod & Com S.R.L., MD 3/2006 
12 014772 2004.04.16 13777 2006.07.05 21,35,39 EURO-ALCO S.A., MD 3/2006 
13 015223 2004.07.27 13778 2006.07.04 33 GB&Co S.R.L., societate comercială, 

companie, MD 
3/2006 

14 015416 2004.09.14 13779 2006.07.04 33 ESMALDA S.R.L., MD 3/2006 
15 015454 2004.09.21 13780 2006.07.04 33,43 CHÂTEAU VARTELY S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
3/2006 

16 015718 2004.11.17 13781 2006.07.04 21,33,35 EURO-ALCO S.A., MD 3/2006 
17 015721 2004.09.28 13782 2006.07.05 21,33,35 EURO-ALCO S.A., MD 3/2006 
18 015722 2004.09.28 13783 2006.07.05 21,33,35 EURO-ALCO S.A., MD 3/2006 
19 015723 2004.09.28 13784 2006.07.04 21,33,35 EURO-ALCO S.A., MD 3/2006 
20 015818 2004.11.30 13785 2006.07.04 36,38 MOŞCO Victor, MD 3/2006 
21 015826 2004.12.06 13786 2006.07.05 21,35 EURO-ALCO S.A., MD 3/2006 
22 016025 2005.01.19 13787 2006.07.05 33,35 MOLD-NORD S.A., fabrică de vinuri 

din Făleşti, MD 
3/2006 

23 016056 2005.01.27 13788 2006.07.05 33 ŞOŞEV Vasili, MD 3/2006 
24 016065 2005.02.01 13789 2006.07.05 29,30,35 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 3/2006 
25 016068 2005.01.28 13790 2006.07.05 35,43,44,45 VIVASAN CO S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
3/2006 

26 016081 2005.02.02 13791 2006.07.04 25 INDUSTRIA DE CALCADOS WEST 
COAST LTDA., BR 

3/2006 

27 016143 2005.02.10 13792 2006.07.04 05,30 Stoc Company Limited "Food 
Company "Ecoproduct", UA 

3/2006 

28 016162 2005.02.16 13793 2006.07.04 05 Berlin-Chemie AG, DE 3/2006 
29 016187 2005.02.22 13794 2006.07.04 09 MOTOROLA, INC., corporaţie din 

statul Delaware, US 
3/2006 

30 016204 2005.02.10 13795 2006.07.04 14,32,33,39,42 GHERAFAM S.R.L., MD 3/2006 
31 016205 2005.02.10 13796 2006.07.05 33 LUXOCHIM S.R.L., MD 3/2006 
32 016222 2005.01.17 13798 2006.07.04 31,32,39 Moldagroproduct S.R.L., MD 3/2006 
33 016223 2005.01.17 13799 2006.07.04 29,30,31,32,39,

43 
Moldagroproduct S.R.L., MD 3/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
34 016234 2005.01.17 13800 2006.07.05 29,30,31,32,35,

39,43 
Moldagroproduct S.R.L., MD 3/2006 

35 016235 2005.01.17 13801 2006.07.05 01,02,03,04,05,
11,16,19,28,32,
37,38,39,41,43,

44,45 

Moldagroproduct S.R.L., MD 3/2006 

36 016277 2005.03.03 13802 2006.07.05 07 Brenco, Inc., Virginia corporation, 
compania afiliată a AMSTED 
Industries, Incorporated, US 

3/2006 

37 016278 2005.03.03 13803 2006.07.05 07 Brenco, Inc., Virginia corporation, 
compania afiliată a AMSTED 
Industries, Incorporated, US 

3/2006 

38 016384 2005.03.03 13804 2006.07.05 36,37,39,42 TREICET S.R.L., MD 3/2006 
39 016402 2005.01.18 13805 2006.07.05 29,30,32,33,35,

39,43 
Moldagroproduct S.R.L., MD 3/2006 

40 016567 2005.03.25 13806 2006.07.05 16,33,35,39 EURO-ALCO S.A., MD 3/2006 
41 016570 2005.03.25 13807 2006.07.05 33,35 EURO-ALCO S.A., MD 3/2006 
42 016585 2005.03.28 13808 2006.07.05 29 Moldagroproduct S.R.L., MD 3/2006 
43 016586 2005.03.28 13809 2006.07.05 09,11,35,37 Moldagroproduct S.R.L., MD 3/2006 
44 016594 2005.03.28 13810 2006.07.05 16,35,36,37,38,

41,42 
ESTARIOL S.R.L., editură, MD 3/2006 

45 016597 2005.03.30 13811 2006.07.05 33 United Wine Company S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

3/2006 

46 016615 2005.03.25 13812 2006.07.05 32,33,35 PLUS-ASCONI S.R.L., MD 3/2006 
47 016617 2005.04.01 13813 2006.07.05 38 Telcom Technologies S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
3/2006 

48 016619 2005.04.01 13814 2006.07.05 33,35 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

3/2006 

49 016622 2005.04.01 13815 2006.07.05 23,24,27,35 Floare-Carpet S.A., MD 3/2006 
50 016625 2005.04.01 13816 2006.07.05 33 GB & Co S.R.L., societate comercială, 

companie, MD 
3/2006 

51 016630 2005.04.06 13817 2006.07.05 33 MIGDAL-P  S.A., MD 3/2006 
52 016632 2005.03.29 13818 2006.07.05 06,11,19,21 ÎCS "Sanitex Sanitary Ceramic"  

S.R.L., MD 
3/2006 

53 016634 2005.03.28 13819 2006.07.04 33 MIGDAL-P S.A., MD 3/2006 
54 016635 2005.03.25 13820 2006.07.04 20,35 S.C. MOBITON S.R.L., MD 3/2006 
55 016651 2005.04.05 13821 2006.07.04 32 AQUALEX S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
3/2006 

56 016652 2005.04.01 13822 2006.07.04 07,12 CATERPILLAR INC., a Delaware 
corporation, US 

3/2006 

57 016653 2005.04.01 13823 2006.07.04 05 E.I. du Pont de Nemours and 
Company, US 

3/2006 

58 016654 2005.04.05 13824 2006.07.04 16,35 CONGRESUL EVREIESC DIN 
MOLDOVA, asociaţie obştească, MD 

3/2006 

59 016655 2005.04.05 13825 2006.07.04 16,35 CONGRESUL EVREIESC DIN 
MOLDOVA, asociaţie obştească, MD 

3/2006 

60 016658 2005.04.04 13826 2006.07.04 33 Diageo North America, Inc.,  
corporaţie din statul Connecticut, US 

3/2006 

61 016659 2005.04.06 13827 2006.07.04 33 GB & Co S.R.L., societate comercială, 
companie, MD 

3/2006 

62 016661 2005.04.06 13828 2006.07.04 33 GB & Co S.R.L., societate comercială, 
companie, MD 

3/2006 

63 016662 2005.04.06 13829 2006.07.04 33 GB & Co S.R.L., societate comercială, 
companie, MD 

3/2006 

64 016663 2005.04.05 13830 2006.07.04 08,11 EPIDAVR S.R.L., MD 3/2006 
65 016664 2005.04.05 13831 2006.07.04 33,35 PANUŞ Sergiu, MD 3/2006 
66 016665 2005.04.05 13832 2006.07.04 31,44 MARS, INCORPORATED, US 3/2006 
67 016675 2005.04.07 13833 2006.07.04 12 KIA MOTORS CORPORATION, KR 3/2006 
68 016676 2005.04.08 13834 2006.07.04 31,35,39 Moldagroproduct S.R.L., MD 3/2006 
69 016679 2005.04.05 13835 2006.07.04 33 JULEA Sergiu, MD 3/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
70 016680 2005.04.08 13836 2006.07.04 01,02,03,04,05,

06,07,08,09,10,
11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45 

RUCAVIŞNICOV Larisa, MD 3/2006 

71 016681 2005.04.08 13837 2006.07.04 35,38 MoldInfoNet, Instituţie Obştească 
pentru Consolidarea Infrastructurii 
Informaţionale Naţionale şi 
Cristalizarea Imaginii Republicii 
Moldova pe Arena Internaţională, MD 

3/2006 

72 016683 2005.04.08 13838 2006.07.04 05,31,44 MARS, INCORPORATED, US 3/2006 
73 016684 2005.04.08 13839 2006.07.04 29,30 MARS, INCORPORATED, US 3/2006 
74 016687 2005.03.01 13840 2006.07.05 03,35 DANAIA-LUCHIANOV, întreprindere 

individuală, MD 
3/2006 

75 016688 2005.03.01 13841 2006.07.05 03,35 DANAIA-LUCHIANOV, întreprindere 
individuală, MD 

3/2006 

76 016690 2005.04.01 13842 2006.07.05 06,17,19,37,42 CIORAP Alexandru, MD 3/2006 
77 016691 2005.04.13 13843 2006.07.05 05 DEPOFARM S.R.L., MD 3/2006 
78 016693 2005.04.12 13844 2006.07.05 33 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă 

Moldova-SUA, MD 
3/2006 

79 016698 2005.04.12 13845 2006.07.05 29,30 MARS, INCORPORATED, US 3/2006 
80 016699 2005.04.13 13846 2006.07.05 32,33 United National Investments 

Company Inc., VG 
3/2006 

81 016754 2005.04.15 13847 2006.07.05 35,41 INTERMOBCOM S.R.L., MD 3/2006 
82 016762 2005.04.18 13848 2006.07.05 34 CHANGSHA CIGARETTE 

FACTORY, CN 
3/2006 

83 016784 2005.04.22 13849 2006.07.05 33,35 FABSO S.A., întreprindere mixtă, MD 3/2006 
84 016785 2005.04.19 13850 2006.07.04 09,35 CAN RECORDS S.R.L., MD 3/2006 
85 016786 2005.04.20 13851 2006.07.05 34 BESCHIERU Radu, MD 3/2006 
86 016799 2005.04.19 13852 2006.07.05 29,30 MARS, INCORPORATED, US 3/2006 
87 016800 2005.04.19 13853 2006.07.05 29,30 MARS, INCORPORATED, US 3/2006 
88 016801 2005.04.19 13854 2006.07.05 29,30 MARS, INCORPORATED, US 3/2006 
89 016807 2005.04.19 13855 2006.07.05 05 Merck & Co., Inc., a New Jersey 

Corporation, US 
3/2006 

90 016808 2005.04.19 13856 2006.07.05 05 Merck & Co., Inc., a New Jersey 
Corporation, US 

3/2006 

91 016809 2005.04.19 13857 2006.07.05 32,33 OOO ATP "Bîtovik", RU 3/2006 
92 016810 2005.04.19 13858 2006.07.05 32,33 OOO ATP "Bîtovik", RU 3/2006 
93 016822 2005.04.22 13859 2006.07.05 29,30,31,32 GŢ TUDOR CHIRIAC, MD 3/2006 
94 016823 2005.04.22 13860 2006.07.05 05 DrugTech Corporation, corporaţie din 

statul Delaware, US 
3/2006 

95 018092 2005.11.24 13861 2006.07.05 33 CHÂTEAU VARTELY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

3/2006 

96 018621 2006.01.25 13863 2006.07.05 29,30,31,35,39 EUROFIN S.R.L., MD 3/2006 
97 015767 2004.10.01 13864 2006.07.05 35,38,45 DEMIMAX GRUP INFOMARKET 

S.R.L., agenţie de presă, MD 
9/2005 

98 016731 2005.04.12 13870 2006.07.13 29,30 STANCU  Eugeniu, MD 3/2006 
99 016803 2005.04.19 13871 2006.07.13 29,30,35 STANCU  Eugeniu, MD 3/2006 
100 015504 2004.09.02 13872 2006.07.13 33 LA VINA GRUP S.R.L., MD 3/2006 
101 015505 2004.09.02 13873 2006.07.13 33 LA VINA GRUP S.R.L., MD 3/2006 
102 015506 2004.09.02 13874 2006.07.13 33 LA VINA GRUP S.R.L., MD 3/2006 
103 016765 2005.04.21 13875 2006.07.13 33 CUZNEŢOV  Iurie, MD 3/2006 
104 016767 2005.04.21 13876 2006.07.13 33 CUZNEŢOV Iurie, MD 3/2006 
105 016769 2005.04.21 13877 2006.07.13 33 APOSTOL Oleg, MD 3/2006 
106 016770 2005.04.21 13878 2006.07.13 33 APOSTOL Oleg, MD 3/2006 
107 016589 2005.03.28 13879 2006.07.13 29,30,35,39 VICOL Dumitru, MD 3/2006 
108 016592 2005.03.28 13880 2006.07.13 03,05,29,30,32,

33,35,39,43 
VICOL Dumitru, MD 3/2006 

109 014129 2004.01.28 13881 2006.07.13 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială de 
producţie, MD 

3/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
110 016672 2005.04.07 13882 2006.07.13 33 DOINA VIN S.R.L., MD 3/2006 
111 016002 2005.01.05 13883 2006.07.13 29 S.C. TOWER IMPEX S.R.L., RO 3/2006 
112 016636 2005.03.15 13884 2006.07.13 42 SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC 

DE STAT, MD 
3/2006 

113 018380 2005.12.26 13885 2006.07.14 16,35 CIUDIN Alexandru, MD 3/2006 
114 018381 2005.12.26 13886 2006.07.14 16,35 CIUDIN Alexandru, MD 3/2006 
115 017949 2005.10.28 13889 2006.07.14 29,30,35,39,43 Rincom-Grup S.R.L., MD 3/2006 
116 016125 2005.02.09 13891 2006.07.21 20,35 SIMOL GRUP S.R.L., MD 12/2005 
117 016126 2005.02.09 13892 2006.07.21 20,35 SIMOL GRUP S.R.L., MD 12/2005 
118 016127 2005.02.09 13893 2006.07.21 20,35 SIMOL GRUP S.R.L., MD 12/2005 
119 016315 2005.01.12 13894 2006.07.21 30,35,43 COTRUŢA Leonid, MD 12/2005 
120 016412 2005.02.03 13895 2006.07.21 29,30,31,32,33,

35,39 
Monicol S.R.L., MD 12/2005 

121 012534 2003.02.24 13897 2006.07.21 33 Imperial Vin S.A., MD 11/2004 
122 013536 2003.09.03 13900 2006.07.24 16,35,42 Biroul Naţional de Statistică, MD 4/2004 
123 015343 2004.08.24 13902 2006.07.24 01,35 SVETILEN S.R.L., MD 7/2005 
124 015344 2004.08.24 13903 2006.07.24 01,35 SVETILEN S.R.L., MD 7/2005 
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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.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Republica 
Moldova este parte, se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul de Desene şi Modele 
Internaţionale (“Bulletin des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). 
Buletinul, editat pe suport electronic, include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile 
desenelor/modelelor industriale şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. În BOPI se 
publică listele acestor desene şi modele, aranjate în ordinea  numerelor de înregistrare internaţională 
şi a claselor CIDMI. 

Pentru etichete şi ambalaje ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.   

 

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. 

Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bulletin 
of Industrial Property. 

Industrial designs registered under the Hague Agreement to which the Republic of Moldova is party, 
shall be published in French and English in the “International Designs Bulletin / Bulletin des dessins et 
modeles internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both bibliographic 
data and industrial design reproductions and is available for public in the AGEPI library. In the BOPI 
shall be published designs arranged in the order of the international registration numbers and of the 
ICID classes. 

For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected. 

P 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE 

(11) Numărul certificatului 

(15)  Data înregistrării  

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

(20) Numărul desenului/modelului industrial  

(21)  Numărul depozitului  

(22)  Data depozitului 

(23)  Data priorităţii de expoziţie 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale     

(30)  Date  referitoare  la prioritate conform  
Convenţiei de la Paris 

(31)  Numărul cererii prioritare 

(32)  Data depozitului cererii prioritare   

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

(44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a 
desenului şi modelului industrial   

(45)  Data eliberării certificatului   

(46)  Data expirării termenului de  amânare a 
publicării         

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi mo-
delelor industriale (clasa şi subclasa Clasifi-
cării de la Locarno) 

(54)  Denumirea desenului / modelului industrial  

(55)  Reproducerea desenului / modelului industrial  

(57)  Culorile revendicate 

(62) Numărul cererii divizionare 

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

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

(73)  Numele / denumirea şi adresa titularului (titu-
larilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI  

(74)  Numele reprezentantului în proprietatea indu-
strială              

(80)  Datele de depozit internaţional conform 
Aranjamentului de la Haga 

 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS 

(11) Certificate number  

(15) Date of registration 

(18) Expected expiration date of the registration 
validity 

(20) Number of the industrial design 

(21) Number of the application 

(22) Filing date of the application 

(23) Date of exhibition priority   

(28) Number of industrial designs 

(30) Priority data under the Paris Convention 

(31) Number of the priority application 

(32) Filing date of the priority application 

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

(44) Publication date of the decision on registration 
of the industrial design 

(45) Date of issuance of certificate 

(46) Date of deferment expiration  

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

(54) Title of the industrial design 

(55) Reproduction of the industrial design  

(57) Indication of colors claimed  

(62) Number of application related by division 

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

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

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

(74) Name of the representative in industrial pro-
perty 

(80) Identification of certain data related to the 
international deposit of industrial designs 
under the Hague Agreement 
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 

FF4L Desene şi modele industriale înregistrate 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înre-
gistrate aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare (semestrial) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate aranjate în ordinea claselor CIDMI 
(semestrial) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate aranjate în ordinea alfabetică a 
numelor titularilor (semestrial) 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor  
şi modelelor industriale eliberate  

 
 

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

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

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale  
reînnoite 

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale 
reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

MG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale decăzute din drepturi 
prin neachitarea taxei de eliberare a certi-
ficatului 

 

 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

FF4L Registered industrial designs 

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

FF4L Subject index of registered industrial designs, 
grouped in accordance with the ICID classes 
(half-yearly) 

FF4L Name index of patent owners of registered 
industrial designs (half-yearly) 

FG4L List of issued of  industrial design certificates 

FG4L International numerical index of industrial 
designs registered under the Hague 
Agreement (monthly, half-yearly) 

FG4L Subject index of industrial designs registered 
under the Hague Agreement, grouped in 
accordance with the ICID classes (monthly, 
half-yearly) 

NZ4L List of renewed industrial designs 

NZ4L List of industrial designs renewed under the 
Hague Agreement 

MG4L List of industrial design certificates forfeited  
for non-payment of the issuance fee 
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FF4L Desene 
şi modele industriale înregistrate / 

Registered industrial designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la Agenţie o contestaţie motivată împotriva 
hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data 

publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la 
art. 4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 
1996, modificată şi completată prin legile nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, 
nr. 469-XV din 21.11.2003 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005. 

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Articles 4 to 8 of the 
Law on the Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and 

completed by the laws No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002,  
No 469-XV of November 21, 2003 and No. 205-XVI of July 28, 2005 has not been met, file with the 
Agency a reasoned declaration of opposition to any decision to register an industrial design within  
six months following the date of publication of that decision in the BOPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O 
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(11) 893 
(15) 2006.07.18 
(51) LOC (8) Cl. 02-04 
(21) f 2005 0129 
(22) 2005.11.15 
(18) 2010.11.15 
(28) 2 

(71)(73) BUJOR-PRIM S.A., ÎNTREPRINDERE 
SPECIALIZATĂ, MD    
Str. Lev Tolstoi nr. 63, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) ODOBESCU Natalia, MD    
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Ghete 

 
 
(55) 

 
 

 
                          1.1  1.2 

 
 
 

 
 

 

 

 

                 2.1  2.2 
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(11) 894 
(15) 2006.06.20 
(51) LOC (8) Cl. 09-01; 07-01 
(21) f 2005 0119 
(22) 2005.10.26 
(18) 2010.10.26 

(28) 3 
(71)(73) TIAXIM GRUP S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65, MD-2051, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) TIUCOV Alexandru, MD    
(54) Borcane 

 
 
(55) 
 

 

  

 
1.1  1.2  1.3 

 
 

 

2.1  2.2 
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(11) 894 
 

 

 
2.3  3.1 

 
 

 

 
3.2  3.3 
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(11) 894 
 

 

 
3.4  3.5 

 

 
 
(11) 895 
(15) 2006.07.24 
(51) LOC (8) Cl. 09-03 
(21) f 2005 0125 
(22) 2005.11.11 
(18) 2010.11.11 

(28) 5 
(71)(72)(73) MALICOV Andrei, MD 

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

(74) GLAZACEVA  Galina 
(54) Ambalaje 

 
 
(55)  
 
 

 

 

 

   

 
1.1  1.2  1.3  2.1  2.2 

 

 

2.3 
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(11) 895 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3.1  3.2  3.3  4.1 

 
 
 

  

 4.2  
 
 
 

 

 

 
4.3  4.4 
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(11) 895 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
5.1  5.2  5.3  5.4 

 
 

 
 
(11) 896 
(15) 2006.07.06 
(51) LOC (8) Cl. 09-05 
(21) f 2005 0135 
(22) 2005.12.02 
(18) 2010.12.02 
(28) 1 

(71)(73) MAXIPACGRUP S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ , MD 
Bd. Dacia nr. 5, ap. 95, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) LEMNEA Elena, MD    
(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Sacoşă pentru transportarea cutiilor 

 
 
(55) 
 

 

 
1.1  1.2 
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(11) 897 
(15) 2006.07.11 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2005 0138 
(22) 2005.12.06 
(18) 2010.12.06 
(28) 1 

(71)(73) AGROVIN BULBOACA S.A., MD 
Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii-Noi, 
Republica Moldova 

(72) RUDNIŢKI Radion, MD    
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Etichetă 

 
 
(55) 
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(11) 898 
(15) 2006.07.12 
(51) LOC (8) Cl. 19-08; 21-01 
(21) f 2005 0139 
(22) 2005.12.07 
(18) 2010.12.07 
(28) 2 

(57)   Culori revendicate:modelul 2 – albastru, roz, 
cenuşiu, verde, galben, roşu, alb, negru. 

(71)(72)(73) OLARI  Petru, MD 
Str. Nicolae H. Costin nr. 59, ap. 211,  

            MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
(74) DEINEGO Tamara 
(54) Bilete de loterie Loto-Color 

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

 
1 

 

2 
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(11) 899 
(15) 2006.07.25 
(51) LOC (8) Cl. 23-01 
(21) f 2006 0029 
(22) 2006.03.02 
(18) 2011.03.02 
(28) 4 

 
(71)(72)(73) GALUPA Dumitru, MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 123, ap. 9, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Cartuşe demontabile pentru filtru de 
purificare a apei în condiţii casnice 

 
 
(55) 
 

 

 
1.1  1.2 

 

 

  

1.3  2.1  2.2 
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(11)   899 

 

  

 
2.3  3.1  3.2 

 
  

3.3  4.1  4.2 
 

 
4.3 
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(11) 900 
(15) 2006.07.05 
(51) LOC (8) Cl. 28-01 
(21) f 2005 0133 
(22) 2005.11.30 
(18) 2010.11.30 
(31) 000346820-0001/0003 
(32) 2005.05.30 
(33) EM 

(28) 2 
(71)(73) NYCOMED PHARMA AS, NO 

Drammensveien 852 N-1372 Asker, 
Norvegia 

(72) CARSTEN Martini Nielsen, DK    
            PEDER Mohr Olsen, DK    
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Pastile farmaceutice 

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

 

 

 
1.1  1.2 

 
 

 
1.3  2.1 

 

 

 

 
2.2  2.3 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în iulie 2006 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

depozitului 

(22) 
Data 

depozitului 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 
1 829 05-06; 

19-08 
f 2005 0068 2005.05.31 3 LAPMOL S.R.L., MD 12/2005 

2 833 09-01 f 2005 0070 2003.06.27 1 MOLDAGROVIN S.R.L., 
MD 

12/2005 

3 834 09-03 f 2005 0031 2005.03.03 2 RUBIPLAST-COM, 
SOCIETATE CU 
RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ, MD 

12/2005 

4 835 19-08 f 2005 0067 2005.05.24 2 ECLAT-COM S.R.L., 
SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 

12/2005 

5 836 19-08 f 2005 0071 2005.05.25 4 MOLDAGROVIN S.R.L., 
MD 

12/2005 

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. 
cer- 

tifica-
tului 

(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 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 373 2011.05.02 f 2001 0056 2001.05.02 09-01 2 WINE NTERNATIONAL 

PROJECT S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu  
nr. 5, MD-2012, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

4/2002 
1/2003 

2 380 2011.07.13 f 2001 0071 2001.07.13 09-01 3 WINE NTERNATIONAL 
PROJECT S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU 
CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 
5, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2002 
2/2003 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 388 2011.08.30 f 2001 0079 2001.08.30 09-01 1 WINE NTERNATIONAL 

PROJECT S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU 
CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Mihai Eminescu  
nr. 5, MD-2012, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

6/2002 
2/2003 

4 396 2011.06.01 f 2001 0090 2001.06.01 19-08 1 BASVINEX, 
SOCIETATE PE 
ACŢIUNI, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, 
ap. 7, MD-2045, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

8/2002 
5/2003 

5 420 2011.08.22 f 2001 0081 2001.08.22 09-01 1 GB & CO S.R.L., 
SOCIETATE 
COMERCIALĂ, 
COMPANIE, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2002
8/2003 

6 441 2011.08.15 f 2001 0080 2001.08.15 09-01 1 GB & CO S.R.L., 
SOCIETATE 
COMERCIALĂ, 
COMPANIE, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

2/2003 
10/2003 



MD – BOPI 8/2006                                                             DESIGN 

 124 

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/067171 2005.10.26 

 
2005.05.11, 
0003 49758, 

EM 

BSH BOSCH 
UND SIEMENS 
HAUSGERÄTE 
GMBH, DE 

Aspirator / Vacuum 
cleaner / Aspirateur 

15-05 1 2010.10.26 3/2006 

2 DM/067181 2005.10.13 
 

2005.04.18, 
2005/0281, 

RO 

PREUTEASA 
FLORIN, RO 

Fotoliu cu sprijin / 
Armchair with rests / 
Fauteuil avec appuis 

06-01 1 2010.10.13 3/2006 

3 DM/067188 2005.10.17 
 

2005.08.12, 
000385752, 

EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD 
AND BODY 
CARE 
NEDERLAND 
B.V., NL 

Aparat pentru dezodo-
rarea aerului, rezervă 
pentru aparatul de dezo-
dorare / Air deodorising 
apparatus, refill for air 
deodorising apparatus / 
Appareil désodorisant, 
recharge pour appareil 
désodorisant 

23-04 2 2010.10.17 3/2006 

4 DM/067286 2005.08.29 
 

2005.04.05, 
000322037, 

EM 

FERRARI 
S.P.A., IT 

Automobil mic (jucărie) / 
Toy car / Petite voiture 
(jouet) 

21-01 1 2010.08.29 3/2006 

5 DM/067287 2005.08.29 
 

2005.04.05,  
000322086, 

EM 

FERRARI 
S.P.A., IT 

Autovehicul / Car / Car 12-08 1 2010.08.29 3/2006 

6 DM/067389 2005.10.25 
 

2005.04.28, 
00336094-
0001, EM 

MÜLHENS 
GMBH & CO. 
KG, DE 

Flacon pentru parfum / 
Perfume bottle / Flacon 
de parfum 

09-01 1 2010.10.25 3/2006 

7 DM/067407 2005.10.18 JEAN-PIERRE 
SCHWEIZER, 
CH 

Inele / Rings / Bagues 11-01 5 2010.10.18 3/2006 

8 DM/067543 2006.03.02 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.03.02 3/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 DM/067544 2006.03.02 SWATCH AG 

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

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2011.03.02 3/2006 

10 DM/067584 2006.03.28 ENDURA AG 
(ENDURA SA) 
(ENDURA 
LTD.), CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes 
de montres 

10-07 3 2011.03.28 3/2006 

11 DM/067586 2006.03.28 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 7 2011.03.28 3/2006 

12 DM/067587 2006.03.28 LÉON HATOT 
SA (LÉON 
HATOT AG) 
(LÉON HATOT 
LTD.), CH 

Bijuterii, în special 
coliere / Jewellery, 
including necklaces / 
Bijoux, notamment 
colliers 

11-01 2 2011.03.28 3/2006 

13 DM/067588 2006.03.28 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) 
(MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Cadrane pentru ceasuri 
/ Watch dials / Cadrans 
de montres 

10-07 3 2011.03.28 3/2006 

14 DM/067589 2006.03.28 LÉON HATOT 
SA (LÉON 
HATOT AG) 
(LÉON HATOT 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2011.03.28 3/2006 

15 DM/067604 2005.12.16 ARTOZ-
PAPIER AG, 
CH 

Set de cutii modulare 
pentru prezentarea şi 
vânzarea articolelor din 
hârtie / Set of modular 
boxes for display and 
sale of stationery / Jeu 
de boîtes modulaires 
pour la présentation et 
la vente d'articles de 
papeterie 

20-02 1 2010.12.16 3/2006 

16 DM/067606 2005.12.29 EL-BI 
ELEKTRIK 
ITHALAT 
IHRACAT 
SANAYI 
TICARET 
LIMITED 
SIRKETI, TR 

Întrerupătoare electrice, 
priză electrică cu 
contact cu pământul / 
Electric switches, 
grounded electric 
socket / Interrupteurs 
électriques, prise de 
courant électrique avec 
mise á la terre 

13-03 3 2010.12.29 3/2006 

17 DM/067620 2006.03.28 COMPAGNIE 
DES MONTRES 
LONGINES, 
FRANCILLON 
S.A. 
(LONGINES 
WATCH CO., 
FRANCILLON 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 3 2011.03.28 3/2006 
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LTD.), CH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 DM/067621 2006.03.28 MONTRES 
BREGUET S.A., 
CH 

Bijuterii, în special 
colier, inel, cercei / 
Bijoux, notamment 
collier, bague, boucles 
d'oreilles / Jewellery, 
including necklace, 
ring, earrings 

11-01 3 2011.03.28 3/2006 

19 DM/067622 2006.03.28 BLANCPAIN 
SA, CH 

Cadrane pentru 
ceasuri, ceas de mână / 
Watch dials, wristwatch 
/ Cadrans de montres,  
montre-bracelet 

10-02, 
07 

5 2011.03.28 3/2006 

20 DM/067623 2006.03.28 BLANCPAIN 
SA, CH 

Butoane pentru 
manşete / Cuff links / 
Boutons de manchettes 

02-07 3 2011.03.28 3/2006 

21 DM/067642 2006.01.03 ARTOZ-
PAPIER AG, 
CH 

Standuri pentru 
prezentarea hârtiei 
pentru ambalaj / 
Wrapping paper 
displays / Présentoirs 
pour papier 
d'emballage 

20-02 3 2011.01.03 3/2006 

22 DM/067643 2005.06.08 CHOKOTE 
SEUGOUA 
APPOLOS, FR 

Vehicul de propulsie cu 
aripi batante duble  
(care se închid singure) 
vehicul de propulsie cu 
aripi batante multiple / 
Double flapping wing 
powered vehicle, 
multiple flapping wing 
powered vehicle / 
Véhicule á propulsion á 
ailes battantes double, 
véhicule á propulsion á 
ailes battantes multiple 

12-07 2 2010.06.08 3/2006 

23 DM/067645 2006.01.03 ARTOZ-
PAPIER AG, 
CH 

Stand pentru 
prezentarea articolelor 
din hârtie / Stationery 
display / Présentoir 
pour articles de 
papeterie 

20-02 1 2011.01.03 3/2006 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 

data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de 

expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
02-07 DM/067623 2006.03.28 BLANCPAIN SA, CH Butoane pentru 

manşete / Cuff links / 
Boutons de 
manchettes 

3 2011.03.28 3/2006 

06-01 DM/067181 2005.10.13 
 

2005.04.18, 
2005/0281, 

RO 

PREUTEASA 
FLORIN, RO 

Fotoliu cu sprijin / 
Armchair with rests / 
Fauteuil avec appuis 

1 2010.10.13 3/2006 

09-01 DM/067389 2005.10.25 
 

2005.04.28, 
00336094-
0001, EM 

MÜLHENS GMBH & 
CO. KG, DE 

Flacon pentru parfum / 
Perfume bottle / 
Flacon de parfum 

1 2010.10.25 3/2006 

10-02 DM/067543 2006.03.02 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.03.02 3/2006 

10-02 DM/067544 2006.03.02 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2011.03.02 3/2006 

10-02 DM/067586 2006.03.28 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

7 2011.03.28 3/2006 

10-02 DM/067589 2006.03.28 LÉON HATOT SA 
(LÉON HATOT AG) 
(LÉON HATOT 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2011.03.28 3/2006 

10-02 DM/067620 2006.03.28 COMPAGNIE DES 
MONTRES 
LONGINES, 
FRANCILLON S.A. 
(LONGINES WATCH 
CO., FRANCILLON 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2011.03.28 3/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10-02, 
07 

DM/067622 2006.03.28 BLANCPAIN SA, CH Cadrane pentru  
ceasuri, ceas de mână / 
Watch dials, 
wristwatch / Cadrans 
de montres,  montre-
bracelet 

5 2011.03.28 3/2006 

10-07 DM/067584 2006.03.28 ENDURA AG 
(ENDURA SA) 
(ENDURA LTD.), CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes 
de montres 

3 2011.03.28 3/2006 

10-07 DM/067588 2006.03.28 MONTRES JAQUET 
DROZ SA 
(MONTRES 
JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Cadrane pentru 
ceasuri / Watch dials / 
Cadrans de montres 

3 2011.03.28 3/2006 

11-01 DM/067407 2005.10.18 JEAN-PIERRE 
SCHWEIZER, CH 

Inele / Rings / Bagues 5 2010.10.18 3/2006 

11-01 DM/067587 2006.03.28 LÉON HATOT SA 
(LÉON HATOT AG) 
(LÉON HATOT 
LTD.), CH 

Bijuterii, în special 
coliere / Jewellery, 
including necklaces / 
Bijoux, notamment 
colliers 

2 2011.03.28 3/2006 

11-01 DM/067621 2006.03.28 MONTRES 
BREGUET S.A., CH 

Bijuterii, în special 
colier, inel, cercei / 
Bijoux, notamment 
collier, bague, boucles 
d'oreilles / Jewellery, 
including necklace, 
ring, earrings 

3 2011.03.28 3/2006 

12-07 DM/067643 2005.06.08 CHOKOTE 
SEUGOUA 
APPOLOS, FR 

Vehicul de propulsie 
cu aripi batante duble 
(care se închid 
singure), vehicul de 
propulsie cu aripi 
batante multiple / 
Double flapping wing 
powered vehicle, 
multiple flapping wing 
powered vehicle / 
Véhicule á propulsion 
á ailes battantes 
double, véhicule á 
propulsion á ailes 
battantes multiple 

2 2010.06.08 3/2006 

12-08 DM/067287 2005.08.29 
 

2005.04.05,  
000322086, 

EM 

FERRARI S.P.A., IT Autovehicul / Car / Car 1 2010.08.29 3/2006 

13-03 DM/067606 2005.12.29 EL-BI ELEKTRIK 
ITHALAT IHRACAT 
SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI, 
TR 

Întrerupătoare elec-
trice, priză electrică cu 
contact cu pământul / 
Electric switches, 
grounded electric 
socket / Interrupteurs 
électriques, prise de 
courant électrique 
avec mise á la terre 

3 2010.12.29 3/2006 

15-05 DM/067171 2005.10.26 
 

2005.05.11, 
0003 49758, 

BSH BOSCH UND 
SIEMENS 
HAUSGERÄTE 
GMBH, DE 

Aspirator / Vacuum 
cleaner / Aspirateur 

1 2010.10.26 3/2006 
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EM 
1 2 3 4 5 6 7 8 

20-02 DM/067604 2005.12.16 ARTOZ-PAPIER AG, 
CH 

Set de cutii modulare 
pentru prezentarea şi 
vânzarea articolelor 
din hârtie / Set of 
modular boxes for 
display and sale of 
stationery / Jeu de 
boîtes modulaires 
pour la présentation et 
la vente d'articles de 
papeterie 

1 2010.12.16 3/2006 

20-02 DM/067642 2006.01.03 ARTOZ-PAPIER AG, 
CH 

Standuri pentru 
prezentarea hârtiei 
pentru ambalaj / 
Wrapping paper 
displays / Présentoirs 
pour papier 
d'emballage 

3 2011.01.03 3/2006 

20-02 DM/067645 2006.01.03 ARTOZ-PAPIER AG, 
CH 

Stand pentru 
prezentarea articolelor 
din hârtie / Stationery 
display / Présentoir 
pour articles de 
papeterie 

1 2011.01.03 3/2006 

21-01 DM/067286 2005.08.29 
 

2005.04.05, 
000322037, 

EM 

FERRARI S.P.A., IT Automobil mic 
(jucărie) / Toy car / 
Petite voiture (jouet) 

1 2010.08.29 3/2006 

23-04 DM/067188 2005.10.17 
 

2005.08.12, 
000385752, 

EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD AND 
BODY CARE 
NEDERLAND B.V., 
NL 

Aparat pentru 
dezodorarea aerului, 
rezervă pentru 
aparatul de dezodo-
rare / Air deodorising 
apparatus, refill for air 
deodorising apparatus / 
Appareil désodorisant, 
recharge pour appareil 
désodorisant 

2 2010.10.17 3/2006 
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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/035546 PELIKAN PRODUKTIONS AG, CH 2 2011.02.16 (2R) 12/1997 3/2006 
2 DM/035868 FENDI PROFUMI S.P.A., IT 1 2011.03.18 (2R) 12/1997 3/2006 
3 DM/036358 SONACO, CI 1 2011.05.03 (2R) 12/1997 3/2006 
4 DM/036540 BELVEDERE (SOCIÉTÉ ANONYME), 

FR 
1 2011.05.30 (2R) 12/1997 3/2006 

5 DM/036587 CHAUMET INTERNATIONAL S.A. 
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR 

8(1,2,4,7,8,9, 
10,12) 

2011.06.03 (2R) 12/1997 3/2006 

6 DM/036652 RADO UHREN AG (RADO WATCH 
CO. LTD.) (MONTRES RADO S.A.), 
CH 

1 2011.06.11 (2R) 12/1997 3/2006 

7 DM/038670 BREITLING S.A., CH 1 2011.04.16 (2R) 12/1997 3/2006 
8 DM/040012 PARFUMS NINA RICCI (SOCIÉTÉ 

PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 
1 2011.06.10 (2R) 12/1997 3/2006 

9 DM/040018 BRECCOLINI, ALPHONSE, CH 2 2011.06.18 (2R) 12/1997 3/2006 
10 DM/055178 EDNOLICHNO DRUZHESTVO S 

OGRANICHENA OTGOVORNOST 
"TANDEM 99", BG 

1 2011.02.09 (1R) 10/2001 3/2006 

11 DM/055226 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE SWATCH 
GROUP MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

4 2011.03.09 (1R) 10/2001 3/2006 

12 DM/055453 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE SWATCH 
GROUP MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

2 2011.03.21 (1R) 11/2001 3/2006 

13 DM/055511 LÉON HATOT SA (LÉON HATOT 
AG) (LÉON HATOT LTD), CH 

2 2011.03.09 (1R) 11/2001 3/2006 

14 DM/055710 FERRARI S.P.A., IT 1 2011.03.06 (1R) 11/2001 3/2006 
15 DM/055711 FERRARI S.P.A., IT 1 2011.03.06 (1R) 11/2001 3/2006 
16 DM/055727 VERRERIES POCHET ET DU 

COURVAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

1 2011.04.11 (1R) 12/2001 3/2006 

17 DM/055857 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

1 2011.04.12 (1R) 12/2001 3/2006 

18 DM/056059 FRANZ SILL GMBH, DE 2 2011.04.30 (1R) 12/2001 3/2006 
19 DM/056098 VETRERIE BRUNI S.P.A., IT 19 2011.05.22 (1R) 2/2002 3/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 
20 DM/056118 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
2 2011.05.29 (1R) 2/2002 3/2006 

21 DM/056119 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2011.05.29 (1R) 2/2002 3/2006 

22 DM/056120 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2011.05.29 (1R) 2/2002 3/2006 

23 DM/056130 WENKO-WENSELAAR GMBH & CO. 
KG, DE 

5 2011.04.02 (1R) 2/2002 3/2006 

24 DM/056135 FOSTER S.P.A., IT 2 2011.04.19 (1R) 2/2002 3/2006 
25 DM/056167 WESTFÄLISCHE TEXTIL - 

GESELLSCHAFT KLINGENTHAL & 
CO. MBH, DE 

10(4,5,6,14,19, 
22,23,24,25,26) 

2011.06.01 (1R) 2/2002 3/2006 

26 DM/056172 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2011.06.06 (1R) 2/2002 3/2006 

27 DM/056188 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2011.05.30 (1R) 2/2002 3/2006 

28 DM/056222 VETRERIE BRUNI S.P.A., IT 21 2011.05.31 (1R) 2/2002 3/2006 
29 DM/056257 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
11 2011.05.30 (1R) 2/2002 3/2006 

30 DM/056258 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2011.05.30 (1R) 2/2002 3/2006 

31 DM/056285 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2011.06.06 (1R) 2/2002 3/2006 

32 DM/056289 TERRAMARK MARKENCREATION 
GMBH, DE 

1 2011.03.09 (1R) 2/2002 3/2006 

33 DM/056337 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

1 2011.06.12 (1R) 2/2002 3/2006 

34 DM/056346 WESTFÄLISCHE TEXTIL - 
GESELLSCHAFT KLINGENTHAL & 
CO. MBH, DE 

13 2011.06.14 (1R) 2/2002 3/2006 

35 DM/056379 WENKO-WENSELAAR GMBH & CO. 
KG, DE 

3 2011.06.01 (1R) 2/2002 3/2006 

36 DM/056383 BLEDINA SA, FR 1 2011.06.08 (1R) 2/2002 3/2006 
37 DM/056406 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2011.06.26 (1R) 3/2002 3/2006 

38 DM/056407 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2011.06.26 (1R) 3/2002 3/2006 

39 DM/056408 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2011.06.26 (1R) 3/2002 3/2006 

40 DM/056409 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2011.06.26 (1R) 3/2002 3/2006 

41 DM/056410 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2011.06.26 (1R) 3/2002 3/2006 

42 DM/056411 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2011.06.26 (1R) 3/2002 3/2006 

43 DM/056497 LEMOINE S.A. (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

1 2011.06.11 (1R) 3/2002 3/2006 

44 DM/056947 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

9 2011.06.19 (1R) 4/2002 3/2006 

45 DM/058295 BLEDINA SA, FR 6 2011.06.15 (1R) 4/2002 3/2006 
46 DM/059479 GIANNI VERSACE S.P.A., IT 2 2011.05.31 (1R) 12/2002 3/2006 
47 DM/059791 GIANNI VERSACE S.P.A., IT 3 2011.06.29 (1R) 1/2003 3/2006 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
n această secţiune sunt prezentate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor 
de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie decăzute din drepturi, 
anulate, revalidate; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n this section there are presented amendments produced in the legal state of the applications and 
titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; data 

relating to the withdrawn, refused, refiled in the omitted terms applications; forfeited, cancelled, 
revalidated titles of protection; data relating to the assignment, license, gage and franchise 
agreements; the errata. 

Î 

I 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre 
cedent 

Date despre 
cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 012961 
2003.05.21 

 

11678 
 

5/2004           
1/2005 

(730)  
REPORTER.MD S.A., 
agenţie de presă, MD 
Str. Armenească nr. 55, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

 

(730) 
REPORTER-MR Grup 
S.R.L., MD 
Str. Ismail nr. 86, bloc 1,  
ap. 234,  
MD-2000, Chişinău, 
Republica Moldova 

943 
2006.07.17 

 

2 Marcă 002211 
1994.06.30 

 

R2527 
 

5/1995         
12/1995             
7/ 2006 

 

(730)  
InterMune, Inc., 
corporaţie din statul 
Delaware, US  
3280 Bayshore Blvd., 
Brisbane, California 
94005,  
Statele Unite ale 
Americii 

 

(730) 
Three Rivers 
Pharmaceuticals, LLC,  
a Pennsylvania limited 
liability company, US 
312 Commerce Park 
Drive, Cranberry 
Township, 
Pennsylvania 16066,  
Statele Unite ale Americii 

945 
2006.07.18 

 

3 Marcă 001468 
1994.04.26 

 

R1532 1/1995            
6/1995           
4/2006 

(730)  
GLEN GRANT WHISKY 
COMPANY LIMITED, GB   
111-113 Renfrew Road, 
Paisley PA3 4DY, Scoţia, 
Regatul Unit 

(730)  
PR NEWCO 2 LIMITED, 
GB 
Chivas House, 72 
Chancellors Road, 
London, W6 9RS,  
Regatul Unit 

946 
2006.07.18 

 

4 Marcă 010230 
2001.05.07 

 

8948 
 

2/2002         
10/2002 

(730) 
VIACOM 
INTERNATIONAL INC., 
US   
1515 Broadway, New York, 
New York 10036-5794, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
New Viacom 
International Corp., US 
1515 Broadway, New 
York, New York  
10036-5794, Statele 
Unite ale Americii 

947 
2006.07.18 

 

5 Mărci 000335 
1993.10.29 

 

005265 
1996.03.14 

 

R1825 
 
 

5030 

2/1995           
8/1995           
3/2006      
7/2006 
5/1997           
10/1997             
3/2006             
7/2006 

(730) 
United Distillers & 
Vintners (SJ) B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 
BG  
Amsterdam, Olanda 
 

(730) 
Diageo Brands B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 
BG  
Amsterdam, Olanda 
 

948 
2006.07.18 

 

6 Marcă 004573 
1995.05.10 

 

R4299 
 

8/1996           
2/1997 

(730) 
VIACOM 
INTERNATIONAL INC., 
US   
1515 Broadway, New York, 
New York 10036-5794, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
New Viacom 
International Corp., US  
1515 Broadway, New 
York, New York 10036-
5794, Statele Unite ale 
Americii 

949 
2006.07.18 

 

7 Marcă 004521 
1994.12.29 

 

R3636 
 

4/1996 (730)  
PENTA HOTELS 
LIMITED, GB 
OLD CLOCK HOUSE, 
HIGH STREET, 
ASCOT, BERKSHIRE, 
Regatul Unit 
 

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

950 
2006.07.21 
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Contracte de licenţă modificate 
În contractul de licenţă exclusivă nr. 815 înregistrat la 2005.08.01 referitor  la marca nr. R1532, 

publicat în BOPI 9/2005, licenţiatorul se modifică după cum urmează: PR NEWCO 2 LIMITED, GB. 

KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a 
încetat înainte de termen prin neachitarea taxei de 

menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul de restabilire), 
conform art. 30 din Legea nr. 461/1995  

(situaţia la 2006.08.31) 
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului,  

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,  
data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

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 SAMOILA Maria, MD 2744 a 2002 0293 2002.12.19 2005.12.19 
13 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, CH 13 94-0061 1994.01.17 2006.01.17 
14 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, CH 903 94-0025 1994.01.20 2006.01.20 
15 TAMAZLÎCARI Mihail, MD 1692 99-0036 1999.01.04 2006.01.04 
16 TARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; 

GONŢA Maria, MD; URÂTU Dionis, MD; 
ACHIMOVA Elena, MD 

1010 97-0314 1997.12.01 2005.12.01 

17 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 1746 a 2000 0211 2000.12.18 2005.12.18 
18 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 1774 a 2001 0006 2000.12.28 2005.12.28 
19 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 1790 a 2000 0212 2000.12.19 2005.12.19 
20 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 1791 a 2001 0005 2000.12.28 2005.12.28 
21 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2107 a 2000 0201 2000.12.08 2005.12.08 
22 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; 

UNIVERSITATEA  AGRARĂ DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

1782 a 2001 0004 2000.12.28 2005.12.28 

23 UZUN Gheorghii, MD; UZUN Valeriu, MD 1770 a 2001 0054 2000.12.25 2005.12.25 
24 WARNER-LAMBERT COMPANY, US 1632 96-0217 1995.01.23 2006.01.23 
25 ZAMBON GROUP S.P.A., IT 1788 97-0243 1995.12.07 2005.12.07 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (fără dreptul  

de restabilire), conform art. 30 din Legea nr. 461/1995  
(situaţia la 2006.08.31) 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform 
normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,  

data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 BADAREU Victor, MD 2338 a 2003 0087 2003.03.20 2005.03.20 
2 BADAREU Victor, MD 2339 a 2003 0088 2003.03.20 2005.03.20 
3 BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCHI Natalia, MD; 

LAZARIUC Vitalie, MD 
1960 a 2000 0062 2000.04.10 2005.04.10 

4 BOTEZATU Alexandru, MD 1806 a 2001 0128 2001.05.11 2005.05.11 
5 BRAILEANU Victor, MD; MOLOTCOV Iurii, MD; 

JITCU Teodor, MD; SALOGUB Dumitru, MD 
1566 a 2000 0071 2000.03.28 2005.03.28 

6 DOROGAN Robert, MD 879 97-0189 1997.06.17 2005.06.17 
7 GRIGOR Feodor, MD 1991 99-0138 1999.04.23 2005.04.23 
8 GRIGOR Feodor, MD 1992 99-0139 1999.04.23 2005.04.23 
9 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE DE 

CONTROL, STANDARDIZARE ŞI CERTIFICARE A 
PREPARATELOR VETERINARE DIN RUSIA, RU 

939 94-0246 1994.07.12 2005.07.12 

10 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI 
CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU 
TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD 

562 95-0389 1995.06.21 2005.06.21 

11 INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

1799 a 2000 0061 2000.04.07 2005.04.07 

12 INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

1800 a 2000 0097 2000.06.02 2005.06.02 

13 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

1352 99-0091 1999.03.16 2005.03.16 

14 ISTRU Andrei, MD; MIROŞNIC Olga, MD; 
MIROŞNIC Irina, MD 

1881 a 2001 0116 2001.04.26 2005.04.26 

15 JOMIRU Vasile, MD; JOMIRU Vladimir, MD; 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 

1623 a 2000 0060 2000.04.04 2005.04.04 

16 PANCU Valeriu, MD 762 95-0240 1995.04.28 2005.04.28 
17 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 1550 96-0303 1993.06.14 2005.06.14 
18 POLEACOV Mihail, MD; POLEACOV  Nina, MD 1513 99-0093 1999.03.18 2005.03.18 
19 POPORCEA Victor, MD 1454 99-0121 1999.04.06 2005.04.06 
20 POPORCEA Victor, MD 1624 99-0148 1999.05.11 2005.05.11 
21 SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE 

"ETALON", Ltd., UA 
2002 a 2002 0061 2001.03.19 2005.03.19 

22 SOCOLOV Dumitru, MD; SOCOLOV Vitalie, MD; 
SOCOLOV Ghenadii, MD; CUZNEŢOVA Lidia, MD 

2175 a 2001 0152 2001.04.24 2005.04.24 

23 STALEV Ion, MD 1358 97-0126 1997.03.21 2005.03.21 
24 STURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; 

BRÎNZĂ Silvia, MD 
2347 a 2003 0108 2003.04.18 2005.04.18 

25 UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

2132 a 2000 0068 2000.04.14 2005.04.14 

26 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 1694 a 2000 0086 2000.05.17 2005.05.17 
27 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; 

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

1808 a 2000 0095 2000.05.29 2005.05.29 
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  BA9E  Denumiri ale soiurilor de plante /  
Plant varieties denominations /  

Наименования сортов растений 
 

A. Denumiri propuse ale soiurilor 
B. Denumiri acceptate ale soiurilor 
C. Modificări aduse denumirilor 
D. Denumiri radiate 
 

C.  Modificări aduse denumirilor / 
Amendments made in the denominations / 

Изменения наименований 

Nr. 
crt. 

Numărul 
cererii/   
Data depozit    

Denumirea  
populară                           
(Taxonul botanic)                          

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea 
propusă a 
soiului 

Denumirea 
modificată a 
soiului 

No Application 
number/   
Filing date  

Common name                  
(Botanical 
taxon) 

a.  Applicant  
b. Breeder                     

Proposed 
variety 
denomination 

Changed 
variety 
denomination 

№ 
п/п 

Номер 
заявки/  
Дата подачи                                                                              

Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

а. Заявитель       
b. Селекционер                         

Предложенное 
наименование 
сорта 

Измененное 
наименование 
сорта 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2006 0002 / 

2005.12.28 
GRÂU DE TOAMNĂ 
(Triticum aestivum L.)  
 
Winter Wheat  
(Triticum aestivum L.)  
 
Пшеница озимая  
(Triticum aestivum L.)  

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 

b. POSTOLATI Alexei, MD; 
GAINA Lidia, MD; ATANOV 
Lilia, MD; AFANAS Maria, 
MD; VRONSCHIH Mihail, 
MD; TARAN Mihail, MD; 
ZAIŢEV Vladimir, MD 

TALISMAN Bţ 3405 

2 v 2006 0004 / 
2005.12.28 

GRÂU DE TOAMNĂ 
(Triticum aestivum L.)  
 
Winter Wheat  
(Triticum aestivum L.)  
 
Пшеница озимая  
(Triticum aestivum L.)  

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 

b. POSTOLATI Alexei, MD; 
GAINA Lidia, MD; UNTILA 
Ilie, MD; REŞETNICOVA 
Olga, MD; ŢURCAN Iulia, 
MD; MAGALEAS Boris, 
MD; STAVĂR Lidia, MD; 
TARAN Mihail, MD 

PLAI Bţ 2305 
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FC9E  Lista cererilor de brevet pentru  
soiuri de plante 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 pentru soi de plantă 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit Data respingerii (41)  Nr. BOPI 

1 MD v 2003 0013 2003.04.23 2006.06.08 8/2003 
2 MD v 2003 0014 2003.04.23 2006.06.08 8/2003 
3 MD v 2003 0015 2003.04.23 2006.06.08 8/2003 
4 MD v 2003 0016 2003.04.23 2006.06.08 8/2003 
5 MD v 2003 0017 2003.04.23 2006.06.08 8/2003 
6 MD v 2003 0018 2003.04.23 2006.06.08 8/2003 
7 MD v 2003 0019 2003.04.23 2006.06.08 8/2003 
8 MD v 2003 0020 2003.04.23 2006.06.08 8/2003 
9 MD v 2003 0021 2003.04.23 2006.06.08 8/2003 
10 MD v 2003 0022 2003.04.23 2006.06.08 8/2003 

 

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 015762 2004.11.24 2006.08.22 10/2005 
2 015817 2004.11.30 2006.08.22 10/2005 
3 015841 2004.12.07 2006.08.22 10/2005 
4 015887 2004.10.25 2006.08.22 10/2005 
5 015898 2004.12.15 2006.08.22 10/2005 
6 015944 2004.12.29 2006.08.22 10/2005 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate 

a expirat (inclusiv termenul de graţie), conform 
art. 21 din Legea nr. 991/1996 (situaţia la 2006.07.01) 

 
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 "B.P.S.P. ÎN DOMENIUL 

COMPLEXELOR DE MAŞINI PENTRU 
MECANIZAREA LUCRĂRILOR ÎN 
LIVEZI, VII, PEPINIERE ŞI PLANTAŢII 
DE ARBUŞTI FRUCTIFERI"  S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 21, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

31 0036 1995.12.22 2005.12.22 

2 VINIMPEX S.R.L., MD 
Str. Frunze nr. 2, MD-6118, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica Moldova 

318 f 2001 0002 2000.12.22 2005.12.22 

3 F.P.C. OMEGA S.R.L., FIRMĂ DE 
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 
Bd. Dacia nr. 49, ap. 6, MD-2062, 
Chişinău, Republica Moldova 

326 f 2001 0001 2000.12.22 2005.12.22 

4 SAPOJNIC Alexandru, MD 
Str. Trandafirilor nr. 1, MD-2039, 
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

329 f 2000 0099 2000.12.13 2005.12.13 

5 ТИГИНА,  ÎNTREPRINDERE DE STAT, 
FIRMĂ COMERCIAL-INDUSTRIALĂ, MD 
Str. Chişiniovscaia nr. 20, MD-3200, 
Bender, Republica Moldova 

331 f 2001 0006 2000.12.26 2005.12.26 

 
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 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

014559 8/2005 
4/2006 

33 - băuturi alcoolice (cu 
excepţia berii).  

33 - băuturi alcoolice  
(cu excepţia berii); 
35 - . . .; lucrări de birou. 
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VIII 
La Comisia de Apel a AGEPI 

 

În această secţiune sunt publicate informaţii privind: 

n Rezultatele examinării contestaţiilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI. 
 Conform Regulamentului Comisiei de Apel a AGEPI, orice decizie referitoare la protecţia 

obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi / titulari (nemijlocit sau 
prin reprezentanţii în proprietatea industrială) sau de către persoane terţe. 

n Contestaţiile depuse la Comisia de Apel a AGEPI privind anularea înregistrării mărcilor nefolosite 
în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani.  

n Cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI, respinse şi 
mărcile recunoscute notorii în Republica Moldova. 

 Conform Regulamentului privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produse şi / sau de 
servicii, oricare persoană este în drept în termen de 3 luni de la data publicării informaţiei privind 
cererea să depună o contestaţie la Comisia de Apel împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii 
solicitate. 

 

In this section there is published the following information: 

n The results of the examination of appeals filed with the Appeal Board of AGEPI. 
 According to the Regulations of the Appeal Board of AGEPI any decision referred to the 

protection of industrial property protection objects can be appealed by the applicants/owners 
(directly or by the representative in industrial property) or by third parties. 

n The oppositions concerning the cancellation of the trademarks registration after an uninterrupted 
period of  at least 5 years of non-use, submitted to the Appeals Board of AGEPI. 

n The applications for recognition of the well-known trademarks filed with the Appeal Board of 
AGEPI, rejected and the well-known marks in the Republic of Moldova 

According to the Regulations on well-known trademarks recognition on products and/or services 
any person has right to file an appeal with the Appeal Board against the recognition of the 
notoriety of the filed trademark during 3 months from the date of publishing the information on the 
application. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel  
a AGEPI în iulie 2006 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul sau titularul, 
denumirea OPI, data depunerii şi obiectul contestaţiei, contestatarul, data examinării contestaţiei, 

rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
depozitului 

Solicitant / 
Titular 

Denumirea  
OPI 

Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Contestatar Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării 
contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 012910  
2003.04.18 

„TUTUN-
CTC” 

S.A., MD 

Marcă 
combinată 
КОСМОС 

2004.06.15 
Împotriva  

Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

„TUTUN-
CTC” S.A., 

MD 

2006.07.06 1. Se acceptă 
revendicarea contestata-
rului şi se înregistrează 
marca combinată 
„КОСМОС” pentru toate 
produsele din clasa 34 şi 
serviciile din clasa 35. 
2. Se abrogă Decizia din 
2004.03.16 privind 
acceptarea parţială a cererii 
de înregistrare a mărcii 
combinate „КОСМОС”.  
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare.   

2 356609 SOCIETE 
DES 

PRODUITS 
NESTLE 
S.A., CH 

Marcă  
NUTS 

2006.06.06 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere a 
înregistrării 

mărcii 

SOCIETE 
DES 

PRODUITS 
NESTLE 
S.A., CH 

2006.07.06 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare 
Decizia din 2005.12.28 
privind respingerea 
înregistrării mărcii verbale 
“NUTS” nr. 356609. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale. 

3 015685 
2004.11.05 

SC „Dina - 
Cociug” 

SRL, MD 

Marcă 
combinată 

ФЕСТИВАЛЬ 
ГУРМАНОВ 

2006.04.28 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

SC „Dina - 
Cociug” 

SRL, MD 

2006.07.07 1. Se acceptă parţial 
revendicarea 
contestatarului şi se 
înregistrează marca 
combinată „ФЕСТИВАЛЬ 
ГУРМАНОВ” pentru 
totalitatea serviciilor 
solicitate, cu disclamarea 
elementelor verbale 
„ФЕСТИВАЛЬ” şi 
„ГУРМАНОВ”. 
2. Se abrogă Decizia din 
2006.01.23 privind 
respingerea cererii de 
înregistrare a mărcii 
combinate “ФЕСТИВАЛЬ 
ГУРМАНОВ”. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 012466 
2003.02.06 

TERMOSTAL
GRUP 

S.R.L., MD 

Marcă 
ROMSTAL 

2006.03.21 
Privind  

anularea 
înregistrării 

mărcii 

SC 
„Romstal 

Imex” 
S.R.L., RO 

2006.07.07 1. Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 
2004.03.11 privind 
înregistrarea mărcii 
„ROMSTAL” şi se 
anulează certificatul de 
înregistrare a mărcii nr. 
10381.  
3. Se transmite dosarul în 
Arhivă.   

5 822543 
2003.09.08 

Otkrytoe 
aktsioner-

noe 
Obchtchest-
vo „Pouch-

kinskii 
zavod”, RU 

Marcă 
combinată 
LUXOIL 

2006.05.04 
Împotriva 

Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
înregistrării 

mărcii 

Otkrytoe 
aktsionernoe 
Obchtchestvo 
„Pouchkinskii 
zavod”, RU 

2006.07.07 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului şi se 
înregistrează marca 
combinată „LUXOIL” pentru 
toate produsele şi serviciile 
solicitate. 
2. Se abrogă Decizia din 
2005.12.07 privind 
acceptarea parţială a 
înregistrări mărcii 
combinate „LUXOIL”. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare.   

6 a 2001 0326 
2001.09.28 

 

S.A. 
„MOLDO-

VAHIDRO-
MAŞ”, MD 

Brevet de 
invenţie nr. 

2246 
Evacuator cu 

palete al 
pompei 

centrifuge 

2005.10.03 
Privind  

anularea 
brevetului de 

invenţie 

Centrul 
Tehnico-
Ştiinţific 

„Hidrotehnica” 
S.A., MD 

2006.07.07 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare 
brevetul de invenţie nr. 
2246.  
3. Se transmite dosarul în 
Arhivă.  

7 a 2001 0330 
2001.09.28 

 

S.A. 
„MOLDO-

VAHIDRO-
MAŞ”, MD 

Brevet de 
invenţie nr. 

2432 
Evacuator al 

pompei 
dinamice 

2005.10.03 
Privind  

anularea 
brevetului de 

invenţie 

Centrul 
Tehnico-
Ştiinţific 

„Hidrotehnica” 
S.A., MD 

2006.07.07 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare 
brevetul de invenţie nr. 
2432.  
3. Se transmite dosarul în 
Arhivă.  

8 a 2001 0336 
2001.09.28 

 

S.A. 
„MOLDO-

VAHIDRO-
MAŞ”, MD 

Brevet de 
invenţie  
nr. 2460 

Rotor al pompei 
centrifuge 

2005.10.03 
Privind  

anularea 
brevetului de 

invenţie 

Centrul 
Tehnico-
Ştiinţific 

„Hidrotehnica” 
S.A., MD 

2006.07.07 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare 
brevetul de invenţie nr. 
2460.  
3. Se transmite dosarul în 
Arhivă.  

9 a 2002 0211 
2002.08.23 

 

Kior 
Gheorghe, 

MD 

Cerere de 
brevet de 
invenţie  

Motor autonom 
(independent) 

fără combustibil 

2006.04.19 
Împotriva 
Hotărârii  

de respingere  
a cererii  

de brevet de 
invenţie 

Kior 
Gheorghe, MD 

2006.07.07 1. Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare 
Hotărârea nr. 4703 din 
2006.02.27.  
3. Se transmite dosarul în 
Arhivă.  
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Lista contestaţiilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI  
privind anularea înregistrării mărcilor nefolosite în decursul 

unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării mărcii, titularul şi adresa, 

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, tipul mărcii, data depunerii contestaţiei, contestatarul şi adresa 
sau numele reprezentantului 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
înregistrării  

Titular şi adresă, 
cod ST. 3 OMPI 

Marca Data depunerii 
contestaţiei 

Contestatar şi adresă sau numele 
reprezentantului 

1 2628 
1994.01.19 

 

BUDEJOVICKY 
BUDVAR N.P., CZ 
CZ-37001 CESKE 
BUDEJOVICE, 
Republica Cehă 

BUD 2006.07.25 
 

  Anheuser-Busch, Incorporated, US 
One Busch Place, St. Louis,  
Missouri 63118, Statele Unite ale 
Americii 

 
Reprezentant: Sokolova S. V. 

2 5268 
1996.09.03 

 

EURO-ALCO 
S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20, 
MD-2004, 
Chişinău, 
Republica Moldova 

DIAMOND 2006.07.11 
 

Zacrîtoe acţionernoe obscestvo 
“Region-ĂM”, RU 
Raspletina street, building 7, house 5, 
Moscow 123060, Federaţia Rusă 
 
Reprezentant: Jenicicovscaia G. 

List of the oppositions submitted to the Appeals Board  
of AGEPI concerning the cancellation of the trademarks 

registration after an uninterrupted period of at least  
5 years of non-use 

There are published following data: the current number, the number and the date of trademark registration, 
the holder name and address, code of the country according to the Standard ST. 3 WIPO, the type of the 

trademark, the date of submitting, the opponent and the address or the name of representative 

No Number and 
date of the 
registration 

Name and address of 
the holder, cod ST. 3 

OMPI 

Trademark Date when the 
opposition was 

submitted 

Opponent and 
address or name of 

representative 
1 2628 

1994.01.19 
 

BUDEJOVICKY 
BUDVAR N.P., CZ 
CZ-37001 CESKE 
BUDEJOVICE, 
Czech Republic 

BUD 2006.07.25 
 

Anheuser-Busch, Incorporated, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 
63118, United States of America 
 
The representative: Sokolova S. V. 

2 5268 
1996.09.03 

 

EURO-ALCO S.A., 
MD 
Str. Bucuriei nr. 20, 
MD-2004, Chişinău, 
Republic of 
Moldova 

DIAMOND 2006.07.11 
 

Zacrîtoe acţionernoe obscestvo 
“Region-ĂM”, RU 
Raspletina street, building 7,  
house 5, Moscow 123060, Russia 
 
The representative: Jenicicovscaia G. 
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Lista mărcilor recunoscute notorii  
în Republica Moldova 

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 
recunoaştere a notorietăţii mărcii, data de la care marca se recunoaşte notorie, numărul BOPI în care 

a fost publicată cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
cererii de 

recunoaştere 
a notorietăţii 

(540) 
Denumirea 

mărcii 

(730) 
Titularul şi adresa, cod 

ST. 3 OMPI 

Data hotărârii de 
recunoaştere a 

notorietăţii 

Data de la care 
marca se 

recunoaşte 
notorie 

(442) 
Nr. BOPI 

1 9/ 
2006.03.06 

 

MЯГКОВ 
 

ZAO „Perşii Lichero-
Gorilceanii Zavod”, UA 
Starosinna ploşcea 1,  
m. Odesa, 65023, 
Ucraina 

2006.07.10 2003.03.20 
 

3/2006 
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