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proprietatea intelectuală;
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Informaţie generală
Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. 

Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor, 
indicaţiilor geografi ce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale. 

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

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

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

   

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

Special sections are destined for the inventions, plant varieties, trademarks, 
geographical indications, appellations of origin, industrial designs. 

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на 
охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике 

Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает систематизированные 
ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются официальные документы, 

положения, между народные конвенции, двусторонние соглашения, нормы и стандарты 
в области промышленной собственности и т.д.

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

другой деятельности.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectu ală 
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  

sau înregis trează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2011)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

Regională Africană
 de Proprietate 
 Intelectuală (ARIPO)
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia şi 

Herţegovina 
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria 
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BX Ofi ciul din Benelux 

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

BY Belarus
CA Canada
CF Republica
 Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia 
CI Coasta de Fildeş
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Capul Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania
DK Danemarca
DO Republica 

Dominicană
DZ Algeria

EA Organizaţia Eurasiatică 
 de Brevete (OEAB)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EM Ofi ciul de Armonizare 
 pe Piaţa Internă (mărci, 

desene şi modele) 
(OHIM)

EP Ofi ciul European
 de Brevete (OEB)
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland
 (Malvine)
FR Franţa
GB Regatul Unit
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia 
GN Guineea
GR Grecia
GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Regiunea Administrativă 

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria
IB Biroul Internaţional al 

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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 Kirghizstan
KH Cambodgia 
KP Republica Populară
 Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KZ Kazahstan
LA Republica 

Democratică Populară 
Laos

LB Liban
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
ME Muntenegru
MG Madagascar
MK Fosta Republică 

Iugoslavă Macedonia 
MN Mongolia
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauritius
MV Maldive
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
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

PH Filipine
PK Pakistan
PL Polonia
PT Portugalia 
PY Paraguay
QA Qatar
QZ Ofi ciul Comunitar 

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

RO România
RS Serbia 
RU Federaţia Rusă
RW Ruanda 
SA Arabia Saudită
SE Suedia
SG Singapore
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SV Salvador
SY Republica Arabă 

Siriană
TD Ciad
TH Thailanda
TJ Tadjikistan
TM Turkmenistan
TN Tunisia 
TR Turcia
TT Trinidad şi Tobago
TW Taiwan, Provincie 

a Chinei
UA Ucraina
US Statele Unite 
 ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita 
brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. 33 din Lege. 

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

Rezumatele cererilor de brevet şi ale brevetelor acordate se publică în ordinea indicilor Clasifi cării 
Internaţionale de Brevete (CIB), prima literă din indice fi ind simbolul unei secţiuni CIB.

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

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

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

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

The abstacts of the patent applications and of the granted patents are published in the order of the  
International Patent Classifi cation (IPC) indexes, the fi rst letter being the symbol of a IPC section.

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

№ 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.  

В соответствии с Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приори тет, 

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

способно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промыш-

ленности. 

Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение 

патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в 

ст. 33 Закона.

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патент, о предоставленных патентах на 

изобретения, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретения 

согласно национальной процедуре.

Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов  

Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9 
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE 

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION CONCERNING 
THE PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI, 

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

 Date of publication of the application: number of BOPI, year

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul

 Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year

 Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год 
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul

 Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar

  Number and fi ling date of the earlier application from which the present patent document has   

 been divided up

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

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

 Number and fi ling date of a patent application on which the present utility model application is based

 Номер и дата подачи заявки на патент на изобретение, на которой основана заявка 

на регистрацию полезной модели

(67)* Numărul şi data transformării cererii de brevet de invenţie sau de brevet de invenţie de scurtă durată, 

 respectiv, în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată sau în cerere de brevet de invenţie

   Number and date of conversion of a patent or short-term patent application respectively into 

 a  short-term patent application or a patent application 

 Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение или на краткосрочный  

 патент на изобретение, соответственно, в заявку на краткосрочный патент на изобретение  

 или на патент на изобретение

(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certifi catul complementar de protecţie

 Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certifi cate

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

 Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

 Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) в соответствии

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

 Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
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(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii pentru soi de plantă comunitar (EC): numărul şi data

 Publication of the PCT international application or the EC community plant variety application: number and date

 Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи  

(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos 

sau fi tofarmaceutic

 Number and date of the fi rst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product 

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

(94) Data expirării termenului de valabilitate a certifi catului complementar de protecţie

 Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certifi cate

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certifi catul 

complementar de protecţie

 Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection 

certifi cate has been applied for or issued

 Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или 

выдано дополнительное свидетельство об охране
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16, 

PUBLICATE DE AGEPI
(Lista completă a codurilor utilizate de AGEPI poate fi  consultată pe web site-ul AGEPI:   

http://www.agepi.md)

CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS 
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE WIPO 

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI
(The complete list of codes used by AGEPI may be consulted on the AGEPI website: 

http://www.agepi.md)

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

ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(Полный перечень кодов используемых AGEPI можно найти на веб сайте AGEPI: 

http://www.agepi.md)

 1. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE
     CODES FOR PATENT DOCUMENTS
     КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit sau de la data 
priorităţii recunoscute

 – patent application for invention published before the established term of 18 months from the fi ling date or 

priority date

 – заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока с даты 

подачи или даты признанного приоритета 

A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare

 – patent application for invention published within the established term with search report

 – заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске

A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare

 – patent application for invention published within the established term without search report

 – заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске

A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii) 

 – search report of a patent application for invention (published after publication of the application)

 – отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)

A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt (bibliografi că) 

a documentului

 – patent application for invention published with corrections or modifi cations in the title page of the document

 – заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе

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

şi/sau desene

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

and/or drawings

 – заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части 

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

B2 –  brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie

 – granted patent for invention, amended after opposition or appeal procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения или протеста  

B8 –  brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt (bibliografi că) a documentului

 – granted patent for invention, with corrections or modifi cations in the title page of the document

 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
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B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene

 – granted patent for invention, with corrections or modifi cations of any part of description, claims and/or drawings

 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания, 

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение

C2 – brevet de invenţie eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie

 – patent for invention issued after amendment following the opposition or appeal procedures

 – патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения или протеста  

C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare

 – issued patent for invention, amended after limitation or revocation procedures

 – выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или признания 

патента недействительным 

C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt (bibliografi că) a documentului

 – issued patent for invention, with corrections or modifi cations in the title page of the document

 – выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа

C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene

 – issued patent for invention, with corrections or modifi cations of any part of description, claims and/or drawings

 – выданный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания, 

  формулы изобретения и/или чертежей

 2.   CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
       CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
       КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată

  –  published short-term patent application for invention

  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat

  –  granted short-term patent for invention

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

Y3  –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie

  –  granted short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения 

 или протеста   

Y8  –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt (bibliografi că) 

 a  documentului

  –  granted short-term patent for invention, with corrections or modifi cations in the title page of the document

  – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в

титульном листе документа

Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi din descriere, 

revendicări şi/sau desene

 – granted short-term patent for invention, with corrections or modifi cations of any part of description, claims 

and/or drawings

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

Z3 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie

 – short-term patent for invention issued after amendment following the opposition or appeal procedures

 – краткосрочный патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения 

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

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

     Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

FF9Y   Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

    Granted short-term patents for invention 

    Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

    List of withdrawn patent applications

    Перечень отозванных заявок на патент

FC9A  Lista cererilor de brevet de invenţie respinse

    List of rejected patent applications

    Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A  Lista brevetelor de invenţie eliberate 

    List of granted patents for invention  

    Перечень выданных патентов на изобретения

Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare

 – issued short-term patent for invention, amended after limitation or revocation procedures

 – выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или 

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire

 – extended short-term patent for invention, amended after extension procedure

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt  

(bibliografi că) a documentului

 – issued or extended short-term patent for invention, with corrections or modifi cations in the title page of the  

document

 – выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями  

в титульном листе документа

Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi din 

descriere, revendicări şi/sau desene

 – issued or extended short-term patent for invention, with corrections or modifi cations of any part of description, 

claims and/or drawings

 – выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

любой части описания, формулы изобретения и/или чертежей
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

MM9Y  Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
    Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention 
    Утеря прав, вытекающих из краткосрочного  патента на изобретение

NF4A  Lista brevetelor de invenţie revalidate
   List of revalidated patents for invention
   Перечень восстановленных патентов на изобретения
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

le cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibi-
le publicu lu i, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.  

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

Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatulu i PCT, la care Republica Mol-
dova este parte, se publică în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibliografi-
ce, rezumatul şi desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OMPI.  

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei Eurasiatice privind 
Brevetele, la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasia-
tic de Brevete (Бюллетень Евразийского патентного ведомства), care include datele bibliografice, 
rezumatul şi desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OEAB şi în biblioteca AGEPI pe 
suport DVD.  

 

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

Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the 
public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an ad-
ditional fee. 

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

Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is 
party, are published in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes the bibliographic data, the 
abstract and, where appropiate, any drawings, and is available for public on the WIPO website.  

Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent 
Convention, to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the GAZETTE of 
the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropiate, any 
drawings. The GAZETTE is also available to the public on the EAPO website and in the AGEPI library 
on the DVD carrier.  

 

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

к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке AGEPI, обще-
доступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 

Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в 
AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося предметом за-
явки на патент. 

Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патент-
ной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в ежене-
дельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если 
необходимо, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.  

Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной 
конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в 
Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические дан-
ные, реферат и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиоте-
ке AGEPI на DVD носителе.  
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(21) a 2010 0028 (13) A2 

(51) Int. Cl.: B60N 2/00 (2006.01)  
B60N 2/14 (2006.01)  
A61G 3/02 (2006.01)  

(22) 2010.02.19 
(71)(72) GALEARSCHI Grigore, MD 
(54) Scaun pentru automobile, care în momen-

tul urcării şi coborârii asigură transporta-

rea şoferului şi pasagerilor peste pragurile 

automobilului 

(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de 
automobile, şi anume la scaune amplasate în 
automobile. 
Scaunul pentru automobile conţine o bază (1), 
pe care printr-un mecanism de rotaţie cu axă 
(3), montat cu deplasare spre unul din colţuri-
le din spate ale bazei (1), este fixată o saltea 
de scaun (2) ce asigură transportarea şoferu-
lui şi pasagerilor peste pragurile automobilului 
în momentul urcării şi coborârii. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54) Car seat, which at the moment of boarding 

and deboarding provides the driver's and 

passengers' transportation across the car 

sills 
(57) The invention relates to the automobile indus-

try, namely to seats placed in the cars. 
The car seat includes a base (1), on which by 
means of a rotary mechanism with axis (3), 
mounted with a shift to one of the rear corners 
of the base (1), is fixed a seat cushion (2), 
providing the driver’s and passengers’ trans-
portation across the car sills at the moment of 
boarding and deboarding. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

(54) Сиденье для автомобилей, которое в 

момент посадки и высадки обеспечива-

ет перенос водителя и пассажиров че-

рез пороги автомобиля 

(57) Изобретение относится к области автомо-
билестроения, а именно к сиденьям, рас-
положенным в автомобилях. 
Сиденье для автомобилей содержит осно-
вание (1), на котором посредством враща-
тельного механизма с осью (3), смонтиро-
ванного со смещением к одному из задних 
углов основания (1), закреплена подушка 
сиденья (2), обеспечивающая перенос во- 
 

дителя и пассажиров через пороги автомо-
биля в момент посадки и высадки. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 7 
 

 
 
 
 
(21) a 2010 0084 (13) A2 

(51) Int. Cl.: F02B 41/02 (2006.01)  
F02B 47/02 (2006.01)  

(22) 2010.07.20 
(71)(72) MIHAILOV Gheorghii, MD 
(54) Maşină cu abur 

(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor de 
maşini şi poate fi utilizată în calitate de grup 
motopropulsor pentru diferite maşini, inclusiv 
în calitate de motor cu abur. 
Maşina cu abur conţine trei cilindri cu pistoa-
ne, biele şi arbori cotiţi. Arborele cotit, pe care 
prin intermediul bielei este amplasat un pis-
ton, şi arborele cotit, pe care prin intermediul 
bielelor sunt amplasate două pistoane, sunt 
uniţi între ei printr-un reductor, ce asigură un 
raport de transmisie 1:2. Cilindrul, în care se 
deplasează unul din pistoanele amplasate pe 
arborele cotit comun, este înzestrat cu o ma-
gistrală pentru evacuarea gazelor de eşapa-
ment şi a aburului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Steam engine 

(57) The invention relates to mechanical engineering 
and can be used as a propulsion system for var-
ious machines, including as a steam engine. 
The steam engine contains three cylinders 
with pistons, connecting rods and crankshafts. 
The crankshaft, on which by means of a con-
necting rod is placed a piston and the crank-
shaft, on which by means of connecting rods 
are placed two pistons, are interconnected by  
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a reduction gear, providing the gear ratio of 
1:2. The cylinder, in which moves one of the 
pistons located on the common crankshaft, is 
equipped with a main line for withdrawal of 
exhaust gases and steam. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Паровая машина 

(57) Изобретение относится к машиностроению 
и может быть использовано в качестве си-
ловой установки для различных машин, в 
том числе в качестве парового двигателя. 
Паровая машина содержит три цилиндра с 
поршнями, шатунами и коленчатыми ва-
лами. Коленчатый вал, на котором посред-
ством шатуна расположен один поршень, и 
коленчатый вал, на котором посредством 
шатунов расположены два поршня, соеди-
нены между собой редуктором, обеспечи-
вающим передаточное отношение 1:2. Ци-
линдр, в котором перемещается один из 
расположенных на общем коленчатом валу 
поршней, снабжен магистралью для выво-
да отработавших газов и пара. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
(21) a 2010 0073 (13) A2 

(51) Int. Cl.: F02B 71/04 (2006.01)  
F02B 75/24 (2006.01)  

(22) 2010.06.09 
(71)(72) MIHAILOV Gheorghii, MD 
(54) Motor cu ardere internă 

(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini şi 
poate fi utilizată în calitate de grup motopro-
pulsor pentru diferite maşini, inclusiv în calita-
te de motor cu ardere internă pentru mijloace 
de transport. 
Motorul cu ardere internă conţine cilindri (1, 2, 
3, 4), doi dintre ei fiind dotaţi cu pistoane (24, 
25), biele, arbori cotiţi (27, 28) şi bujii (6, 7) şi 
uniţi cu doi cilindri (3, 4) umpluţi cu apă, uniţi 
cu racorduri de ţevi (13, 14), ce comunică cu 
corpul turbinei hidraulice (18). Motorul mai 
conţine un cilindru (5) pentru absorbţia apei,  
 
 
 
 
 

un recipient pentru apă (8) cu o conductă de 
aflux de apă (32) şi un generator de curent 
electric (11). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Internal combustion engine 

(57) The invention relates to mechanical engine-
ering and can be used as a propulsion system 
for various machines, including as an internal 
combustion engine for vehicles. 
The internal combustion engine contains cy-
linders (1, 2, 3, 4), two of which are equipped 
with pistons (24, 25), connecting rods, crank-
shafts (27, 28) and spark plugs (6, 7) and are 
connected to two cylinders (3 and 4), filled 
with water, connected to pipeline fittings (13, 
14), communicating with the casing of the hy-
draulic turbine (18). The engine further in-
cludes a cylinder (5) for the absorption of wa-
ter, a water tank (8) with an inlet water conduit 
(32) and an electric current generator (11). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Двигатель внутреннего сгорания 

(57) Изобретение относится к машиностроению 
и может быть использовано в качестве си-
ловой установки для различных машин, в 
том числе в качестве двигателя внутренне-
го сгорания транспортных средств. 
Двигатель внутреннего сгорания содержит 
цилиндры (1, 2, 3, 4), два из которых снаб-
жены поршнями (24, 25), шатунами, колен-
чатыми валами (27, 28) и свечами зажига-
ния (6, 7) и соединены с двумя цилиндрами 
(3, 4), заполненными водой, соединёнными 
с патрубками трубопровода (13, 14), сооб-
щающимися с корпусом гидротурбины (18). 
Двигатель дополнительно содержит ци-
линдр (5) для всасывания воды, емкость 
для воды (8) с поступающим водопрово-
дом (32) и генератор электрического тока 
(11). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(21) a 2010 0073 (13) A2 

 

 
 
 

 
(21) a 2010 0085 (13) A2 

(51) Int. Cl.: F03B 13/12 (2006.01)  
F03B 13/16 (2006.01)  
F03B 13/18 (2006.01)  
F03B 13/26 (2006.01)  
E02B 9/08 (2006.01)  

(22) 2010.07.21 
(71)(72) COCEBAN Ştefan, MD 
(54) Centrală hidroelectrică, care foloseşte 

energia mareelor 

(57) Invenţia se referă la energetică, şi anume la 
construcţia centralelor hidroelectrice, care fo-
losesc energia mareelor pentru producerea 
energiei electrice. 
Centrala hidroelectrică, care foloseşte energia 
mareelor, conţine o platformă plutitoare dotată 
cu tobe cu palete, amplasată în apropierea 
ţărmului, ancorată cu piloni. În timpul fluxului 
platforma plutitoare se ridică, iar în timpul re-
fluxului coboară după nivelul mării, astfel cu 
ajutorul unui reductor acţionând asupra unui 
generator, care în urma fluxului şi refluxului 
produce energie electrică. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Hydroelectric power station using the tidal 

power 

(57) The invention relates to power engineering, 
namely to the construction of hydroelectric 
power stations using the tidal power to gene-
rate electric power. 
The hydroelectric power station using the tidal 
power contains a floating platform equipped 

with drums with blades, mounted near the 
coast, anchored by piles. During the high tide 
the floating platform rises, and during the low 
tide it falls by the sea level, thus by means of 
a reduction gear acting on a generator, which 
as a result of high tide and low tide produces 
electric power. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Гидроэлектростанция, использующая 

энергию прилива 

(57) Изобретение относится к энергетике, а 
именно к строительству гидроэлектростан-
ций, использующих энергию приливов для 
выработки электроэнергии. 
Гидроэлектростанция, использующая энер-
гию прилива, содержит плавучую платфор-
му, снабженную барабанами с лопастями, 
установленную вблизи берега, заякоренную 
сваями. Во время прилива плавучая плат-
форма поднимается, а во время отлива 
опускается по уровню моря, таким образом, 
с помощью редуктора воздействуя на гене-
ратор, который впоследствии прилива и от-
лива вырабатывает электроэнергию. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
(21) a 2010 0081 (13) A2 

(51) Int. Cl.: G01W 1/00 (2006.01)  
G01S 13/95 (2006.01)  

(22) 2010.07.16 
(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE, MD 
(72) POTAPOV Evghenii, MD; GARABA Ion, MD; 

BEJENARU Svetlana, MD; POPOVA Victoria, 
MD; COROTCOVA Lora, MD; ZASAVIŢCHI 
Efim, MD 

(54) Metodă de prognozare a tipului de preci-

pitaţii din nori cumulonimbus Cb 

(57) Invenţia se referă la meteorologie.  
Metoda de prognozare a tipului de precipitaţii 
din nori cumulonimbus Cb include obţinerea 
caracteristicilor radiolocaţionale şi termodi-
namice ale norilor cumulonimbus Cb, calcula-
rea pe baza acestora a vitezei maxime a flu-
xurilor ascendente Wmax conform formulei: 

 η⋅∆=
maxmax

2 TACW
p

, 

unde: 

maxmax

max1

21 )'(;lg TTT
P

P

T

TT
cond

h

hh
−=∆

−
=η  
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∆Tmax  − devierea maximă a temperaturii pe 
curba de stare (T') a atmosferei de la tempe-
ratura de pe curba de stratificare (T) la acelaşi 
nivel; 
A − parametru, echivalentul mecanic al căldu-
rii, A·Cp ≈ 1; 
Cp − capacitatea calorifică specifică a aerului 
în nor cumulonimbus Cb; 
Th1 − temperatura în nor cumulonimbus Cb la 
nivelul condensării; 
Th2 − temperatura în nor cumulonimbus Cb la 
nivelul superior al stratului cu umiditatea ne-
stabilă şi gradientul vertical de temperatură 
mai mare decât gradientul adiabatic umed  
γ≥γua (∆Tw = ∆Tw max  şi Wconvecţ. = Wmax); 
Pcond. − presiunea atmosferică în nor cumulo-
nimbus Cb la nivelul condensării; 
Pmax − presiunea atmosferică în nor cumulo-
nimbus Cb la nivelul superior al stratului cu 
umiditatea nestabilă şi gradientul vertical de 
temperatură mai mare decât gradientul adia-
batic umed γ≥γua (∆Tw = ∆Tw max  şi Wconvecţ. = 

Wmax); 
şi a parametrului K, care reprezintă raportul 
dintre dimensiunea stratului, unde se produce 
creşterea boabelor de grindină ∆H = H45 − H0, 
şi dimensiunea stratului unde are loc topirea 
lor, şi anume a stratului sub izoterma 0°C, 
conform formulei: 

,

0

045

H

HH
K

−

=  

unde: 
H45 − înălţimea maximă cu reflexibilitatea 
radiolocaţională Z = 45dBZ (Z45); 
H0 − înălţimea izotermei 0°C, 
apoi datele obţinute se reprezintă în formă de 
grafic sau de tabel cu evidenţierea curbei de 

separare a tipului de precipitaţii.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method for predicting the type of precipita-

tions from cumulonimbus Cb clouds 

(57) The invention relates to the field of meteorology. 
The method for predicting the type of precipi-
tations from cumulonimbus Cb clouds in-
cludes the obtaining of radar and thermody-
namic parameters of cumulonimbus Cb 
clouds, calculation on their basis of maximum 
speed of rising streams Wmax according to the 
formula: 

η⋅∆=
maxmax

2 TACW
p

, 

where: 

maxmax

max1

21 )'(;lg TTT
P

P

T

TT
cond

h

hh
−=∆

−
=η  

∆Tmax  − maximum temperature deviation in 
the atmosphere state curve (T') from the tem-
perature in the stratification curve (T) at the 
same level; 
A − parameter, mechanical equivalent of heat, 
A·Cp ≈ 1; 
Cp − specific heat capacity of air in the cumu-
lonimbus Cb cloud; 
Th1 − temperature in the cumulonimbus Cb 
cloud at the condensation level; 
Th2 − temperature in the cumulonimbus Cb 
cloud at the upper boundary of the layer with 
unstable moisture and vertical temperature 
gradient greater than the adiabatic humidity 
gradient γ≥γua (∆Tw = ∆Tw max  and Wconvecţ. = 

Wmax); 
Pcond. − atmospheric pressure in the cumulo-
nimbus Cb cloud at the condensation level; 
Pmax − atmospheric pressure in the cumulo-
nimbus Cb cloud at the upper boundary of the 
layer with unstable moisture and vertical tem-
perature gradient greater than the adiabatic 
humidity gradient γ≥γua (∆Tw = ∆Tw max  and 
Wconvecţ. = Wmax); 
and of the parameter K, which represents the 
ratio between the magnitude of the hail par-
ticles growth layer ∆H = H45 − H0 and the 
magnitude of their melting layer, that is the 
layer below the isotherm 0°C, according to the 
formula: 

,

0

045

H

HH
K

−

=  

where: 
H45 − maximum height with the radar reflectivi-
ty Z = 45dBZ (Z45); 
H0 − altitude of isotherm 0°C,  
after which the received data are represented 
in graphical form or in tabular form highligh-
ting the precipitation type separation curve. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Метод прогнозирования типа осадков из 

кучево-дождевых облаков 

(57) Изобретение относится к области метео-
рологии.  
Метод прогнозирования типа осадков из 
кучево-дождевых облаков включает полу-
чение радиолокационных и термодинами-
ческих параметров кучево-дождевых обла-
ков, вычисление на их основе максималь-
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ной скорости восходящих потоков Wmax со-
гласно формуле: 

η⋅∆=
maxmax

2 TACW
p

, 

где: 

maxmax

max1

21 )'(;lg TTT
P

P

T

TT
cond

h

hh
−=∆

−
=η

 
∆Tmax − максимальное отклонение темпе-
ратуры на кривой состояния атмосферы 
(T') от температуры на кривой стратифика-
ции (T) на том же уровне; 
A − параметр, механический эквивалент 
тепла, A·Cp≈1; 
Cp − удельная теплоемкость воздуха в ку-
чево-дождевом облаке; 
Th1 − температура в кучево-дождевом об-
лаке на уровне конденсации; 
Th2 − температура в кучево-дождевом об-
лаке на верхней границе слоя с неста-
бильной влажностью и вертикальным гра-
диентом температуры большим чем влаж-
но-адиабатический градиент γ≥γua (∆Tw = 

∆Tw max  и Wconvecţ. = Wmax); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pcond. − атмосферное давление в кучево-
дождевом облаке на уровне конденсации; 
Pmax − атмосферное давление в кучево-
дождевом облаке на верхней границе слоя 
с нестабильной влажностью и вертикаль-
ным градиентом температуры большим 
чем влажно-адиабатический градиент γ≥γua 

(∆Tw = ∆Tw max  и Wconvecţ = Wmax); 
и параметра K, представляющего отноше-
ние величины слоя роста градовых частиц  
∆H = H45 − H0, и величины слоя их таяния, 
то есть слоя ниже изотермы 0°C, по фор-
муле: 

,

0

045

H

HH
K

−

=  

где: 
H45 − максимальная высота с радиолока-
ционной отражаемостью Z=45dBZ (Z45); 
H0 − высота изотермы 0°C,  
после чего полученные данные представ-
ляются в графической форме или в виде 
таблицы с выделением кривой разделяю-
щей типы осадков. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

ny person shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent 
within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the patent. The op-

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

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

сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании 
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 об охране изобре-
тений. 

 

O

A

Л 
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(11) 4145 (13) B1 

(51) Int. Cl.: B65D 47/06 (2006.01)  
B65D 47/12 (2006.01)  
B65D 41/04 (2006.01)  

(21) a 2010 0096 
(22) 2010.09.03 
(71)(72)(73) VORNICOGLO Hristofor, MD 
(74) GLAZACEVA Galina 
(54) Dispozitiv de turnare a lichidului din recipient 

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 
anume la construcţia dispozitivelor de turna-
re pentru recipiente cu lichid. 
Dispozitivul de turnare conţine un corp (1), 
ce include o parte cu ajutaj (2) pentru fixarea 
de gâtul recipientului cu lichid şi o parte de 
turnare (3), executată cu un cioc de scurgere 
(4), proeminent în sus sub un unghi faţă de 
axa corpului (1). În cavitatea interioară a cor-
pului (1) sunt amplasate paralel două tuburi 
curbate (7, 8), care trec de la capătul ciocului 
de scurgere (4) spre partea cu ajutaj (2), unul 
pentru scurgerea lichidului şi celălalt pentru 
accesul aerului în recipient, executat de o 
lungime mai mare, ieşit în afară de marginea 
inferioară a părţii cu ajutaj (2). Pe ciocul de 
scurgere (4) este instalat un capac (5), care 
acoperă etanş capetele superioare ale tubu-
rilor (7, 8). Tuburile (7, 8) sunt fixate etanş în 
găurile străpunse a cel puţin două flanşe 
oarbe (9, 10), una dintre ele fiind amplasată 
în partea cu ajutaj (2) a corpului (1), iar  
cealaltă - în partea de turnare (3) a corpu- 
lui (1). Totodată capacul (5) este executat în 
formă de căpăcel detaşabil cu filet interior, 
iar pe partea exterioară a ciocului de scurge-
re (4) este executat un filet-pereche. 
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în spori-
rea fiabilităţii şi comodităţii de utilizare a dis-
pozitivului de turnare. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Device for liquid pouring from a container  

(57) The invention relates to the food industry, 
namely to the constructions of filling devices 
for containers with liquids. 
The poring device comprises a body (1), in-
cluding a nozzle portion (2) for attachment to 
the neck of the container with liquid and a fil-
ling portion (3), made with a flow spout (4), 
projecting upward at an angle with the axis  
of the body (1). In the inner cavity of the 
body (1) are placed in parallel, extending 
from the end of the flow spout (4) to the noz-
zle portion (2), two curved tubes (7, 8), one 

for pouring out the liquid and the other for air 
access into the container, made of a greater 
length, going beyond the lower edge of the 
nozzle portion (2). On the flow spout (4) is 
set a cover (5), hermetically sealing the up-
per ends of the tubes (7, 8). The tubes (7, 8) 
are tightly fixed in the through holes of at 
least two plugs (9, 10), one of which is lo-
cated in the nozzle portion (2) of the body 
(1), and the other − in the filling portion (3) of 
the body (1). At the same time, the cover (5) 
is made in the form of a removable cap with 
internal thread, and on the outside of the flow 
spout (4) is made a response thread. 
The technical result of the invention is to im-
prove the reliability and ease of use of the fil-
ling device. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Устройство для разлива жидкости из 

емкости  

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно, к конструкциям 
разливочных устройств для емкостей с 
жидкостями. 
Устройство для разлива содержит корпус 
(1), включающий насадочную часть (2) для 
крепления к горлышку емкости с жидко-
стью и разливочную часть (3), выполнен-
ную со сливным носиком (4), выступаю-
щим вверх под углом к оси корпуса (1). Во 
внутренней полости корпуса (1) размеще-
ны параллельно, проходящие от торца 
сливного носика (4) в насадочную часть 
(2) две изогнутые трубки (7, 8), одна для 
выливания жидкости и другая для доступа 
воздуха в емкость, выполненная большей 
длины, выступающая за нижний край на-
садочной части (2). На сливном носике (4) 
установлена крышка (5), герметично за-
крывающая верхние торцы трубок (7, 8). 
Трубки (7, 8) плотно закреплены в сквоз-
ных отверстиях, по меньшей мере, двух 
заглушек (9, 10), одна из которых распо-
ложена в насадочной части (2) корпу- 
са (1), а другая - в разливочной части (3) 
корпуса (1). Причем крышка (5) выполнена 
в виде съемного колпачка с внутренней 
резьбой, а на внешней стороне сливного 
носика (4) выполнена ответная резьба. 
Технический результат изобретения со-
стоит в повышении надежности и удобст-
ва использования устройства для разлива. 
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 П. формулы: 5 
 Фиг.: 3 
 

 
 
 

 
(11) 4146 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07D 209/04 (2006.01)  
C07D 209/10 (2006.01)  
C07D 401/14 (2006.01)  
C07G 5/00 (2006.01)  
A61K 36/89 (2006.01)  
A61P 15/04 (2006.01)  

(21) a 2011 0013 
(22) 2011.02.04 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  MACAEV Fliur, MD; ŞEPELI Felix, MD; 

ŞEPELI Diana, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, 
MD; ŞEPELI Oxana, MD; SUCMAN Natalia, 
MD; BOLDESCU Veaceslav, MD; DUCA 
Gheorghe, MD 

(54) Procedeu de obţinere a brevicolinei-bază 

din Carex brevicollis D. C. 

(57) Invenţia se referă la industria farmaceutică, 
în particular la obţinerea brevicolinei-bază 
din Carex brevicollis D.C. 
Procedeul, conform invenţiei,  include usca-
rea masei vegetale din plante de Carex 

brevicollis D.C. până la umiditatea de cel 
mult 5…7%; mărunţirea ulterioară a acesteia 
într-un concasor cu ciocane cu diametrul ori-
ficiilor de 5x25 mm; tratarea masei vegetale 
mărunţite cu soluţie de acid sulfuric de 1% la 
temperatura de 80...85°C şi presiunea de 
16⋅103...20⋅103 Pa; extragerea în regim staţi-
onar  într-un sistem de extragere, format din  
cel puţin trei capacităţi de tip pâlnie unite 
consecutiv şi amplasate vertical, cu o soluţie 
de acid sulfuric de 1% la temperatura de 
80...85°C timp de 24...48 ore; unirea extrac-
telor; neutralizarea şi alcalinizarea extractului 
acid până la pH 8…9; extragerea cu solvenţi 
organici cu agitarea intensă timp de 3…5 min; 

concentrarea extractului până la reziduu us-
cat; tratarea acestuia cu acetonă în raport de 
1:3 respectiv; fierberea suspensiei  cu reflux 
la amestecare timp de 10…15 min; răcirea 
până la -5…0°C; filtrarea; spălarea cu aceto-
nă rece şi uscarea. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for the production of brevikollin-

base from Carex brevicollis D.C. 

(57) The invention relates to pharmaceutical in-
dustry, in particular to the production of bre-
vikollin-base from Carex brevicollis D.C.  

  The process, according to the invention, 
comprises drying of the plant material from 
Carex brevicollis D.C. plants to a humidity of 
at most 5…7%; its subsequent milling in a 
hammer mill with a hole diameter of 5x25 
mm; treatment of the milled plant material 
with 1%  sulfuric acid solution at the tem-
perature of 80…85°C and the pressure of 
16·103...20·103 Pa; extraction in the steady-
state regime in an extraction system, formed 
of at least three capacities in the shape of a 
funnel connected in series and placed verti-
cally, with 1% sulfuric acid solution at the 
temperature of 80…85°C during 48 hours; 
combination of extracts; neutralization and 
alkalization of the acid extract up to pH 8…9; 
extraction with organic solvents with inten-
sive stirring for 3…5 min; concentration of 
the extract up to dry residue; its treatment 
with acetone in the ratio of 1:3 respectively; 
boiling of suspension with reverse agitation 
for 10…15 min; cooling to -5…0°C; filtration; 
washing with cold acetone and drying. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения бревиколлин-осно-

вания из Carex brevicollis D.C. 

(57) Изобретение относится к фармакологиче-
ской промышленности, в частности к по-
лучению бревиколлин-основания из Carex 

brevicollis D.C. 
Cпособ, согласно изобретению, включает 
сушку растительной массы из растения 
Carex brevicollis D.C. до влажности не бо-
лее 5…7%; последующее ее измельчение 
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в молотковой дробилке с диаметром от-
верстий 5x25 мм; обработку измельчен-
ной растительной массы 1%-ным раство-
ром серной кислоты при температуре 
80…85°C и давлении 16⋅103...20⋅103 Па; 
экстрагирование в стационарном режиме 
в системе экстрагирования, образованной 
по крайней мере из трех емкостей в фор-
ме воронки последовательно соединенных 
и расположенных вертикально, 1%-ным  
раствором серной кислоты при темпера-
туре 80…85°C в течение 24…48 час; объ-
единение экстрактов; нейтрализацию и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подщелачивание кислого экстракта до 
рН 8…9; экстрагирование органическими 
растворителями с интенсивным переме-
шиванием в течение 3…5 мин; концентри-
рование экстракта до сухого остатка; его 
обработку ацетоном в соотношении 1:3 
соответственно; кипячение суспензии с 
обратным перемешиванием в течение 
10…15 мин; охлаждение до -5…0°C; 
фильтрацию; промывание холодным аце-
тоном и сушку. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 1 
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FF9Y Brevete de invenţie  
de scurtă durată acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты 

на изобретения 
 

 

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

Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea  

nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. 

Odată cu publicarea menţiun ii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată  

documentele cererii sunt expuse în bib lioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct 
sau se pot comanda cópii, contra cost. 

 

 

ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to 

grant a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the 

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

At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for 

invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may 
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee. 

 
 

 

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном 

аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публика-
ции сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основа-

нии мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране 
изобретений. 

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-

бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 461 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01H 4/00 (2006.01)  
A01H 1/04 (2006.01)  
A01H 1/06 (2006.01)  
C12Q 1/70 (2006.01)  
C12R 1/94 (2006.01)  

(21) s 2011 0099 
(22) 2011.06.03 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE 

A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

(72)  ANDRONIC Larisa, MD 
(54) Procedeu de obţinere a somaclonelor de varză 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în particu-
lar la un procedeu de obţinere a somaclo-
nelor de varză. 
Procedeul include infectarea mecanică a plan-
telor în faza de două frunzuliţe cotiledonate cu 
virusul mozaicul conopidei, colectarea explan-
telor de ţesut mezofil din sectoarele învecinate 
zonelor clorotice, sterilizarea lor, inocularea 
explantelor pe mediul nutritiv Murashige şi 
Skoog, ce conţine agar 7 g/l, chinetină  
0,01 mg/l şi suplimentar 6-benzilaminopurină 
0,5 mg/l, acid naftilacetic 0,5 mg/l, cu incuba-
rea ulterioară a lor la întuneric la temperatura 
de 25°С pentru iniţierea formării calusului 
morfogen, apoi cu o fotoperioadă de 16 ore la 
iluminare de 2000 lx şi temperatura de 27°С, 
transferarea calusurilor morfogene pe medii 
nutritive proaspete cu obţi-nerea somaclonelor 
şi înrădăcinarea ulte-rioară a lor pe mediul nu-
tritiv Murashige şi Skoog, ce conţine supli-
mentar acid naftilacetic 0,5 mg/l cu adaptarea 
ulterioară la condiţii ex-vitro şi plantarea în sol 
a somaclonelor. 
Rezultatul invenţiei constă în sporirea varia-
bilităţii somaclonale la varză şi în posibilita-
tea selecţiei somaclonelor care posedă ca-
ractere cantitative, nespecifice pentru soiul 
iniţial. 

 
  Revendicări:1 

* 
*     * 

(54) Process for the production of cabbage 

somaclones 

(57) The invention relates to biotechnology, in 
particular to a process for the production of 
cabbage somaclones. 
The process includes the mechanical infec-
tion of plants in the phase of two cotyledo-
nous leaves with the cauliflower mosaic vi-
rus, selection of mesophilic tissue explants 
from the chlorotic areas adjacent sectors, 
their sterilization, inoculation of explants in 
the Murashige-Skoog nutrient medium, con-
taining 7 g/l of agar, 0.01 mg/l of kinetin and 

additionally 0.5 mg/l of 6-benzylaminopurine, 
0.5 mg/l of naphthaleneacetic acid, followed 
by their incubation in the dark at the tem-
perature of 25°C to initiate the formation of 
morphogenic callus, and then with a photo-
period of 16 hours at the light of 2000 lx and 
the temperature of 27°C, transfer of morpho-
genic calluses to fresh nutrient media to ob-
tain somaclones and their subsequent estab-
lishment in the Murashige-Skoog nutrient 
medium, containing additionally 0.5 mg/l of 
naphthaleneacetic acid, followed by adapta-
tion to ex-vitro conditions and planting in soil 
of somaclones. 
The result of the invention is to increase the 
somaclonal variation of cabbage and the pos-
sibility of selecting somaclones with quanti-
tative traits, non-specific for the original variety. 
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Способ получения сомаклонов капусты 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к способу получения сомаклонов 
капусты. 
Способ включает механическое инфици-
рование растений в фазе двух семядоль-
ных листьев вирусом мозаики цветной ка-
пусты, отбор эксплантов мезофильной 
ткани из секторов соседних хлорозным зо-
нам, их стерилизацию, инокулирование экс-
плантов на питательную среду Мурасиге-
Скуга, содержащую 7 г/л агара, 0,01 мг/л 
кинетина и дополнительно 0,5 мг/л 6-бен-
зиламинопурина, 0,5 мг/л нафтилуксусной 
кислоты, с последующим их инкубирова-
нием в темноте при температуре 25°С для 
инициирования формирования морфоген-
ного каллуса, а затем c фотопериодом 16 ча-
сов при освещении 2000 лк и температуре 
27°С, перенос морфогенных каллусов на 
свежие питательные среды с получением 
сомаклонов и последующее их укоре-
нение на питательной среде Мурасиге-
Скуга, содержащей дополнительно 0,5 мг/л 
нафтилуксусной кислоты с последующей 
адаптацией к условиям ex-vitro и посадку 
в почву сомаклонов. 
Результат изобретения состоит в повыше-
нии сомаклональной изменчивости капусты 
и возможности отбора сомаклонов, обла-
дающих количественными признаками, не-
специфическими для исходного сорта. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 462 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)  
(21) s 2011 0123 
(22) 2011.06.30 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  JUCOVSCHI Constantin, MD; REVENCO 
Ninel, MD; CRACEA Angela, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de pronosticare a evoluţiei artritei 

juvenile idiopatice 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
reumatologia pediatrică. 
Metoda, conform invenţiei, include examenul 
clinic şi paraclinic, ce relevă următorii 
parametri: vârsta pacientului la debutul 
maladiei (VD), durata maladiei (DM), 
numărul de articulaţii dureroase la debutul 
maladiei (NAD), stadiul radiologic după 
Steinbrocker (SR), după care se calculează 
funcţia discrimi-nantă conform formulei:  
F=-1,5506+0,1559⋅NAD+1,0802⋅SR-
0,0208⋅VD+0,0163⋅DM,  
şi în cazul în care F>0 se prognozează o 
evoluţie negativă a artritei juvenile idiopatice, 
iar când  F<0 − o evoluţie pozitivă a artritei 
juvenile idiopatice. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for predicting the evolution of 

juvenile idiopathic arthritis 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to pediatric rheumatology. 
The method, according to the invention, in-
cludes the clinical and paraclinical examina-
tion, which reveals the following parameters: 
patient age (VD) on the onset of disease, 
disease duration (DM), the number of painful 
joints (NAD) on the onset of disease, the 
Steinbrocker radiological stage (SR), then is 
calculated the discriminant function by the 
formula: 
F=-1,5506+0,1559⋅NAD+1,0802⋅SR-
0,0208⋅VD+0,0163⋅DM, 
and in the case when F>0 is predicted a 
negative evolution of juvenile idiopathic art-
hritis, and when F<0 − a positive evolution of 
juvenile idiopathic arthritis. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 

(54) Метод прогнозирования эволюции юве-

нильного идеопатического артрита 

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к детской ревматологии. 
Метод, согласно изобретению, включает 
клиническое и параклиническое обследо-
вания, которые выявляют следующие па-
раметры: возраст пациента (VD) в начале 
заболевания, длительность заболевания 
(DM), число болезненных суставов (NAD) 
в начале заболевания, рентгенологиче-
скую стадию по Штеинброкеру (SR), затем 
вычисляют дискриминантную функцию по 
формуле: 
F=-1,5506+0,1559⋅NAD+1,0802⋅SR-
0,0208⋅VD+0,0163⋅DM,  
и в случае, когда F>0, прогнозируют нега-
тивную эволюцию ювeнильного идеопати-
ческого артрита, a когда F<0 − позитивную 
эволюцию ювенильного идеопатического 
артрита. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 463 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61K 33/18 (2006.01)  
A61K 31/20 (2006.01)  
A61K 36/87 (2006.01)  
A61K 36/42 (2006.01)  

(21) s 2011 0139 
(22) 2011.08.09 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  GHICAVÎI Victor, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de tratament al combustiilor de 

gradul I-IIIA 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la o 
metodă de tratament al combustiilor de gra-
dul I-IIIA. 
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea 
că în prima şi a doua zi de tratament se 
administrează intramuscular sol. Ketoprofen − 
100 mg, o dată în zi, iar local plăgile se pre-
lucrează cu sol. Betadină de 1%, totodată, 
din prima zi de tratament pe plăgi se aplică 
pansamente cu ulei din seminţe de struguri şi 
ulei din seminţe de dovleac, luate în raport 
de 1:1, timp de 6 zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Method for treating I-IIIA-degree burns 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to a method for treating I-IIIA-degree burns. 
The method, according to the invention, con-
sists in that on the first and second day of 
treatment is intramuscularly administered Ke-
toprofen solution − 100 mg once a day, and 
the wound is treated topically with 1% Beta-
dine solution, at the same time from the first 
day of treatment on the wound are applied 
bandages with pumpkin and grape seed oil, 
pumpkin seeds, taken in the ratio of 1:1, du-
ring 6 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения ожогов I-IIIA степеней 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к методу лечения ожогов I-IIIA  
степеней.  
Метод, согласно изобретению, состоит в 
том, что в первый и второй день лечения 
вводят внутримышечно р-р Кетопрофена − 
100 мг, один раз в день, а местно раны об-
рабатывают 1%-ным р-ром Бетадина, при 
этом с первого дня лечения на раны на-
кладывают повязки с маслом семян вино-
града и маслом семян тыквы, взятых в со-
отношении 1:1, в течение 6 дней. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 464 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61N 1/20 (2006.01)  
A61M 21/00 (2006.01)  

(21) s 2011 0104 
(22) 2011.06.07 
(71)(72)(73) LACUSTA Victor, MD; CORCEA Galina, 

MD; MORARU Agafia, MD 
(54) Metodă de tratament profilactic al 

sincopelor vasovagale frecvente la 

bolnavii cu migrenă 

(57) Invenţia se referă la medicină, în particular la 
neurologie şi este destinată pentru tratamen-
tul profilactic al sincopelor vasovagale. 
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea 
că se efectuează tomografia funcţională a 
creierului şi se identifică structurile cerebrale, 
care generează oscilaţii ale potenţialului su-
mar cu frecvenţa de 4...8 Hz şi amplitudinea 
de cel puţin 25 µV, cu indicele teta-ritmului 
de cel mult 30%. În cazul în care se depis-
tează generarea concomitentă a oscilaţiilor 
indicate în structurile limbice, trunchiul cere-

bral şi cerebel, se acţionează asupra regiunii 
proiecţiilor emisferelor cerebrale stângă şi 
dreaptă cu un curent continuu timp de 
25...35 min, plasând anodul cu 1 cm mai jos 
de regiunea Fpz, şi câte un catod în regiunea 
apofizelor mastoide dreaptă şi stângă. În ca-
zul în care se depistează generarea conco-
mitentă a oscilaţiilor menţionate în structurile 
limbice şi în structurile cerebrale cortico-sub-
corticale amplasate rostral, atunci se acţio-
nează asupra regiunii proiecţiei emisferei drep-
te cu un curent continuu timp de 25...35 min, 
plasând anodul cu 1 cm mai jos de regiunea 
Fpz, iar catodul în regiunea apofizei mastoide 
drepte. Totodată, densitatea curentului aplicat 
este egală cu 0,01...0,10 mA/cm2. 
Rezultatul invenţiei constă în sporirea eficien-
ţei tratamentului, majorarea timpului de re-
misie şi reducerea sarcinii medicamentoase 
asupra organismului pacientului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method for prophylactic treatment of fre-

quent vasovagal syncopes in patients 

with migraine 

(57) The invention relates to medicine, namely 
neurology, and is intended for the prophylac-
tic treatment of vasovagal syncopes. 
The method, according to the invention, con-
sists in that it is carried out the functional 
brain tomography and are identified the ce-
rebral structures that generate oscillations of 
the total potential with the frequency of 4…8 Hz 
and the amplitude of at least 25 µV, with the 
theta rhythm index of at most 30%. In the 
event if it is revealed the simultaneous gen-
eration of indicated oscillations in the limbic 
structures, brainstem and cerebellum, it is 
acted on the region of the left and right ce-
rebral hemispheres projections with direct 
current for 25…35 min, by placing the anode 
1 cm below the Fpz region, and a cathode in 
the region of the left and right mastoid 
process. In the event if it is revealed the si-
multaneous generation of mentioned oscilla-
tions in the limbic structures and in the rostral-
ly placed cerebral corticosubcortical struc-
tures, then it is acted on the right cerebral 
hemisphere projection with direct current du-
ring 25…35 min, by placing the anode 1 cm 
below the Fpz region, and the cathode in the 
right mastoid process region. At the same 
time, the density of the conducted current is 
equal to 0.01…0.10 mA/cm2. 
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The result of the invention is to improve the 
effectiveness of treatment, increase the time 
of remission and reduce the drug-induced 
load on the patient’s organism. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

 
(54) Метод профилактического лечения час-

тых вазовагальных обмороков у боль-

ных с мигренью 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к неврологии и предназначено для 
профилактического лечения вазовагаль-
ного обморока. 
Метод, согласно изобретению, заключает-
ся в том, что выполняют функциональную 
томографию головного мозга и выявляют 
структуры головного мозга, генерирующие 
колебания суммарного потенциала с час-
тотой 4…8 гц и амплитудой не менее  
25 мкВ, с индексом тета-ритма не более 
30%. В случае, если выявляют одновре-
менное генерирование указанных колеба-
ний в лимбических структурах, в стволе 
мозга и мозжечке, то воздействуют на об-
ласть проекции левого и правого полуша-
рия мозга постоянным током в течение 
25…35 минут, накладывая анод на 1 см 
ниже области Fpz, и по одному катоду на 
область левого и правого сосцевидного 
отростка. В случае, если выявляют одно-
временное генерирование упомянутых 
колебаний в лимбических структурах и в 
рострально расположенных структурах го-
ловного мозга (корко-подкорковые струк-
туры), то воздействуют на область проек-
ции правого полушария мозга постоянным 
током в течение 25…35 минут, наклады-
вая анод на 1 см ниже области Fpz, а ка-
тод на область правого сосцевидного от-
ростка. При этом, плотность использован-
ного тока равна 0,01…0,10 мА/см2. 
Результат изобретения заключается в по-
вышении эффективности лечения, увели-
чении времени ремиссии и снижении ме-
дикаментозной нагрузки на организм па-
циента. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 

(11) 465 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61N 1/20 (2006.01)  
A61M 21/00 (2006.01)  

(21) s 2011 0105 
(22) 2011.06.07 
(71)(72)(73) LACUSTA Victor, MD; ROTARU Lilia, 

MD; MORARU Agafia, MD 
(54) Metodă de tratament al dereglărilor 

cognitiv-afective la bolnavii cu migrenă 

cronică şi asimetria ventriculelor cerebrale 

laterale 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
neurologie şi este destinată pentru 
tratamentul dereglărilor cognitiv-afective la 
bolnavii cu migrenă cronică şi asimetria 
ventriculelor cerebrale laterale.  
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea 
că se efectuează tomografia cerebrală func-
ţională şi se identifică structurile cerebrale, 
care generează oscilaţii din diapazonul 
undelor delta. În cazul în care se depistează 
generarea undelor menţionate în regiunea 
limbico-diencefalică cerebrală şi/sau 
trunchiului cerebral, şi/sau cerebelului, se 
plasează un anod în regiunea situată pe linia 
medie a capului la 1 cm mai distal de 
tuberculul occipital, iar un catod în regiunea 
vertebrei cervicale 7, apoi se aplică curent 
continuu timp de 25...35 min. În cazul în care 
se depistează generarea concomitentă a 
oscilaţiilor menţio-nate în regiunile limbico-
diencefalică cerebrală, frontală, parietală şi 
temporală ale cortexului cerebral, se 
plasează câte un anod în regiunea Fp2 şi T6, 
iar catodul în regiunea apofizei mastoide 
drepte, apoi se aplică curent continuu timp 
de 25...35 min. În cazul în care se 
depistează generarea concomitentă a 
oscilaţiilor menţionate în regiunile limbico-
diencefalică cerebrală, parietală, temporală 
şi occipitală ale cortexului cerebral, se pla-
sează anodul în regiunea Cz, iar catodul cu  
2 cm posterior de apofiza mastoidă dreaptă, 
apoi se aplică curent continuu timp de 
25...35 min. Totodată, densitatea curentului 
aplicat este egală cu 0,01...0,10 mA/cm2. 
Rezultatul constă în identificarea zonelor op-
timale de efectuare a stimulării transcraniene 
în funcţie de structurile cerebrale afectate. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 
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(54) Method for prophylactic treatment of cog-

nitive-affective disorders in patients with 

chronic migraine and asymmetry of later-

al cerebral ventricles 

(57) The invention relates to medicine, namely 
neurology, and is intended for the treatment 
of cognitive-affective disorders in patients 
with chronic migraine and asymmetry of late-
ral cerebral ventricles. 
The method, according to the invention, con-
sists in that it is carried out the functional ce-
rebral tomography and are identified the ce-
rebral structures that generate oscillations in 
the range of delta waves. In the event if it is 
revealed the generation of indicated oscilla-
tions in the limbic-diencephalic cerebral 
and/or brainstem and/or cerebellum region,  
it is placed an anode in the region located  
1 cm distally from the occipital tuber on the 
midline, and a cathode in the cervical verte-
bra 7 region, then is conducted a direct  
current for 25…35 min. In the event if it is re-
vealed the simultaneous generation of men-
tioned oscillations in the limbic-diencephalic 
cerebral, parietal, temporal and occipital re-
gions of the cerebral cortex, it is placed an 
anode in the Fp2 and T6 region, and the ca-
thode in the right mastoid process region, 
then is conducted a direct current during 
25…35 min. In the event if it is revealed the 
simultaneous generation of mentioned oscil-
lations in the limbic-diencephalic cerebral, 
parietal, temporal and occipital regions of the 
cerebral cortex, it is placed the anode in the 
Cz region and the cathode 2 cm behind the 
right mastoid process, then is conducted a 
direct current during 25…35 min. At the 
same time, the density of the conducted  
current is equal to 0.01…0.10 mA/cm2. 
The result is to identify the optimal areas for 
carrying out the transcranial stimulation de-
pending on the affected cerebral structures. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Метод лечения когнитивно-аффектив-

ных расстройств у больных с хрониче-

ской мигренью и асимметрией цереб-

ральных боковых желудочков 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к неврологии и предназначено для 
лечения когнитивно-аффективных рас-
стройств у больных с хронической мигре-

нью и асимметрией церебральных боко-
вых желудочков. 
Метод, согласно изобретению, заключает-
ся в том, что выполняют функциональную 
томографию головного мозга и выявляют 
структуры головного мозга, генерирующие 
колебания, находящиеся в области дельта-
волн. В случае, если выявляют генериро-
вание указанных колебаний в лимбико-
диэнцефальной области мозга и/или ство-
ла мозга, и/или мозжечка, то накладывают 
анод на область, находящуюся на 1 см 
далее от затылочного бугра по средней 
линии, и катод  на область 7 шейного по-
звонка, затем пропускают постоянный ток 
в течение 25…35 минут. В случае, если 
выявляют одновременное генерирование 
указанных колебаний в лимбико-диэнце-
фальной области мозга, лобной, темен-
ной и височной областях коры головного 
мозга, то накладывают по одному аноду 
на область  Fp2 и T6, а катод на область 
правого сосцевидного отростка, затем 
пропускают постоянный ток в течение 
25…35 минут. В случае, если выявляют 
одновременное генерирование указанных 
колебаний в лимбико-диэнцефальной об-
ласти мозга, теменной, височной и заты-
лочной областях коры головного мозга, то 
накладывают анод на область Cz, а катод 
на 2 см сзади от правого сосцевидного 
отростка, затем пропускают постоянный 
ток в течение 25…35 минут. При этом, 
плотность использованного тока равна 
0,01…0,10 мА/см2. 
Результат состоит в выявлении опти-
мальных зон для проведения транскрани-
альной стимуляции в зависимости от рас-
строенных мозговых структур. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 466 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61N 5/02 (2006.01)  
G06F 9/00 (2006.01)  
G06F 9/22 (2006.01)  

(21) s 2011 0109 
(22) 2011.06.17 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII "D.Ghiţu" al AŞM, MD 
(72)  SAINSUS Iurii, MD; BABAC Vladimir, MD; 

PIATÎGHIN Serghei, MD; ROTARU Anatol, 
MD; RAILEAN Sergiu, MD; CONEV Alexei, 
MD; RUSSEV Iurii, MD; POSTORONCA 
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Veaceslav, MD; SCERBII Denis, MD; CIJOV 
Galina, MD 

(54) Dispozitiv cu microunde 
(57) Invenţia se referă la dispozitivele medicale 

electronice utilizate în fizioterapie. 
Dispozitivul cu microunde conţine un bloc de 
alimentare (1) cu un acumulator (4), unit cu 
un bloc comandat de comutare şi protecţie 
(5), la ieşirea căruia sunt conectate două 
convertizoare de curent continuu, unul cu 
tensiunea de ieşire pozitivă (7) şi altul cu 
tensiunea de ieşire negativă (8). La ieşirile 
convertizorului cu tensiunea de ieşire po-
zitivă (7) este conectat un microprocesor (9) 
comandat, dotat cu un program şi cu un indi-
cator (11), şi unit direct şi printr-un comutator 
(12) cu un generator (13) de microunde. Dis-
pozitivul mai conţine un modul de detectare 
(II) a oscilaţiilor electromagnetice de la gene-
ratorul (13), care include un dispozitiv de de-
tectare (15) a oscilaţiilor electromagnetice, 
conectat la intrarea unui comparator (14), 
alte intrări ale ultimului sunt unite cu micro-
procesorul (9) şi cu convertizoarele (7) şi (8), 
iar la ieşirile lui este conectat un dispozitiv 
sonor (16). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Microwave device 

(57) The invention relates to medical electronic 
devices used in physical therapy. 
The microwave device comprises a power 
supply unit (1) with an accumulator (4), con-
nected to a controlled switching and protec-
tion unit (5), to the output of which are con-
nected two direct current transducers, one 
with positive output voltage (7) and another 
with negative output voltage (8). To the out-
puts of the transducer with positive output 
voltage (7) is connected a controlled micro-
processor (9), equipped with a program and 
an indicator (11), and connected to a micro-
wave generator (13) directly and through a 
switch (12). The device further comprises a 
module for detection (II) of electromagnetic 
oscillations from the generator (13), which 
includes a device for detection (15) of elec-
tromagnetic oscillations, connected to the in-
put of a comparator (14), the other inputs of 
the latter are connected to the microproces-
sor (9) and transducers (7) and (8), and to its 
outputs is connected a sound device (16). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Микроволновое устройство 

(57) Изобретение относится к медицинским 
электронным устройствам, используемым 
в физиотерапии. 
Микроволновое устройство содержит блок 
питания (1) с аккумулятором (4), соеди-
ненный с управляемым блоком коммута-
ции и защиты (5), к выходу которого под-
ключены два преобразователя постоянно-
го тока, один с положительным выходным 
напряжением (7) и другой с отрицатель-
ным выходным напряжением (8). К выхо-
дам преобразователя с положительным 
выходным напряжением (7) подключен 
управляемый микропроцессор (9), снаб-
женный программой и индикатором (11),  
и соединенный с генератором (13) микро-
волн напрямую и через коммутатор (12). 
Устройство дополнительно содержит мо-
дуль детектирования (II) электромагнит-
ных колебаний от генератора (13), кото-
рый включает устройство детектирования 
(15) электромагнитных колебаний, под-
ключенный ко входу компаратора (14), 
другие входы последнего соединены с 
микропроцессором (9) и преобразовате-
лями (7) и (8), а к его выходам подключе-
но звуковое устройство (16). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
 
 
(11) 467 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B28B 3/00 (2006.01)  
B28B 3/08 (2006.01)  
B30B 11/02 (2006.01)  

(21) s 2011 0103 
(22) 2011.06.07 
(71)(72)(73) NECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, 

MD 
(54) Maşină de presare  

(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în 
special la maşinile pentru industria materiale-
lor de construcţie şi poate fi aplicată la bri-
chetarea deşeurilor de materiale şi produse 
agricole şi industriale. 
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Maşina de presare conţine un corp cilindric 
(1) cu o cameră de presare (2), executată cu 
o gură superioară de încărcare şi o gură infe-
rioară de descărcare a produselor cu vane, şi 
dotată cu nişte poansoane (3) direcţionate 
opus faţă de axul corpului (1), instalate în 
ghidaje (4) şi unite cu nişte biele (5), conec-
tate printr-o pârghie cu un dispozitiv de acţio-
nare. Pârghia este executată în formă de  
inel coaxial (6), care cuprinde din exterior 
corpul cilindric (1) şi este dotat cu nişte con-
sole (7) pentru conectare la dispozitivul de 
acţionare. Din partea interioară a inelului (6) 
sunt executate nişte proeminenţe cilindrice 
diametral opuse, iar în locurile de îmbinare a 
fiecărei biele (5) cu poansoanele (3) în corpul 
poansonului (3) de asemenea este executată 
o proeminenţă cilindrică. Biela (5) este exe-
cutată dintr-un întreg cu nişte găuri cilindrice 
în capete, diametrele cărora sunt egale cu 
diametrele proeminenţelor cilindrice. În cape-
tele bielei (5) sunt executate nişte caneluri cu 
o lăţime egală cu înălţimea proeminenţelor şi 
la adâncimea de cuplare a bielei (5) cu 
proeminenţele cilindrice. Biela (5) este unită 
cu inelul (6) şi poansonul (3) prin nişte fixa-
toare cilindrice în trepte, care sunt instalate 
în găuri executate în inel (6) şi poanson (3), 
ce coincid cu axele proeminenţelor. Diame-
trul treptei fixatorului, care se îmbină cu gau-
ra bielei (5), este egal cu diametrul acesteia. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 10 

* 
*     * 

(54) Pressing machine 

(57) The invention relates to mechanical engi-
neering, particularly to machines for building 
materials industry and can be used for bri-
quetting agricultural and industrial products 
and materials waste. 
The pressing machine comprises a cylin-
drical body (1) with a pressing chamber (2), 
made with an upper loading gate and a lower 
product unloading gate with valves, and 
equipped with punches (3) oppositely di-
rected to the body (1), set out in guides (4) 
and joined with connecting rods (5), con-
nected through a lever with drive. The lever 
is designed as a coaxial ring (6), embracing 
from the outside the cylindrical body (1) and 
equipped with brackets (7) for connection to 
the drive. On the inside of the ring (6) are 
made diametrically opposite cylindrical pro-
trusions, and in the joints of each of the con-
necting rods (5) with punches (3) in the body 

of the punch (3) is also made a cylindrical 
protrusion. The connecting rod (5) is made 
integral with cylindrical holes in the heads, 
the diameters of which are equal to the dia-
meters of the cylindrical protrusions. In the 
heads of the connecting rod (5) are made 
grooves of a width equal to the height of the 
protrusions and at the depth of coupling of 
the rod (5) with the cylindrical protrusions. 
The connecting rod (5) is joined with the ring 
(6) and the punch (3) by means of stepped 
cylindrical latches, which are installed in the 
holes made in the ring (6) and punch (3), 
coinciding with the axes of the projections. 
The diameter of the latch step, mating with 
the hole in the connecting rod (5), is equal to 
its diameter. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(54) Прессовочная машина 

(57) Изобретение относится к машинострое-
нию, в частности к машинам для промыш-
ленности строительных материалов и мо-
жет найти применение при брикетирова-
нии отходов сельскохозяйственных и про-
мышленных продуктов и материалов. 
Прессовочная машина содержит цилинд-
рический корпус (1) с камерой прессова-
ния (2), выполненной с верхним загрузоч-
ным окном и нижним окном выгрузки из-
делий с задвижками, и снабженной встреч-
но направленными относительно оси кор-
пуса (1) пуансонами (3), установленными 
в направляющих (4) и соединенными с 
шатунами (5), связанными посредством 
рычага с приводом. Рычаг выполнен в ви-
де соосного кольца (6), охватывающего 
снаружи цилиндрический корпус (1) и 
снабженного кронштейнами (7) для со-
единения с приводом. С внутренней сто-
роны кольца (6) выполнены диаметрально 
противоположные цилиндрические высту-
пы, а в местах соединения каждого из ша-
тунов (5) с пуансонами (3) в корпусе пуан-
сона (3) также выполнен цилиндрический 
выступ. Шатун (5) выполнен цельным с 
цилиндрическими отверстиями в головках, 
диаметры которых равны диаметрам ци-
линдрических выступов. В головках шату-
на (5) выполнены пазы шириной, равной 
высоте выступов и на глубину сопряжения 
шатуна (5) с цилиндрическими выступами. 
Шатун (5) связан с кольцом (6) и пуансо-
ном (3) посредством ступенчатых цилинд-
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рических фиксаторов, которые установле-
ны в отверстиях, выполненных в кольце 
(6) и пуансоне (3), совпадающих с осями 
выступов. Диаметр ступени фиксатора, 
сопрягающейся с отверстием шатуна (5), 
равен его диаметру. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 10 
 

 
 
 
 
(11) 468 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B28B 3/00 (2006.01)  
B28B 3/08 (2006.01)  
B30B 11/02 (2006.01)  

(21) s 2011 0125 
(22) 2011.07.01 
(71)(72)(73) NECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, 

MD 
(54) Maşină de presare (variante) 

(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în 
special la maşinile pentru industria materiale-
lor de construcţie şi poate fi aplicată la bri-
chetarea deşeurilor de materiale şi produse 
agricole şi industriale. 
Maşina de presare, conform primei variante, 
conţine un corp cilindric (1) cu o cameră de 
presare (2), executată cu o gură superioară 
de încărcare şi o gură inferioară de descăr-
care a produselor cu vane, şi dotată cu nişte 
poansoane (3) direcţionate opus faţă de axul 
corpului (1), instalate în ghidaje (4) şi unite 
cu nişte biele (5), conectate printr-o pârghie 
cu un dispozitiv de acţionare. Pârghia este 
executată în formă de element de forţă 
coaxial, care cuprinde din exterior corpul ci-
lindric (1) şi este dotat cu nişte console (7) 
pentru conectare la dispozitivul de acţionare. 
Elementul de forţă este executat în formă de 

cadru (6). Bielele (5) sunt fixate de cadru (6)  
 
în colţurile acestuia, iar suprafaţa interioară a 
cadrului (6) este îmbinată cu suprafaţa 
exterioară a corpului (1). 
Maşina de presare, conform variantei a 
doua, conţine elementul de forţă executat în 
formă de două cadre − superior şi inferior, 
suprafeţele interioare ale cărora sunt îmbi-
nate cu suprafaţa exterioară a corpului (1). 
Biela superioară este fixată cu un capăt de 
cadrul superior în colţul lui, iar cu celălalt 
capăt − de poanson (3). Biela inferioară este 
fixată cu un capăt de cadrul inferior, iar cu 
celălalt capăt − de poanson (3). Bielele sunt 
unite cu poansonul (3) printr-o axă, iar fie-
care cadru este dotat cu un dispozitiv de 
acţionare pentru efectuarea unei mişcări de 
rotaţie alternativă în sens opus. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Pressing machine (variants) 

(57) The invention relates to mechanical engi-
neering, particularly to machines for building 
materials industry and can be used for bri-
quetting agricultural and industrial products 
and materials waste. 
The pressing machine, according to the first va-
riant, comprises a cylindrical body (1) with a 
pressing chamber (2), made with an upper 
loading gate and a lower product unloading 
gate with valves, and equipped with punches 
(3) oppositely directed to the body (1), set up in 
guides (4) and joined with connecting rods (5), 
connected through a lever with drive. The lever 
is designed as a coaxial force element, em-
bracing from the outside the cylindrical body (1) 
and equipped with brackets (7) for connection 
to the drive. The force element is designed as a 
frame (6). The connecting rods (5) are attached 
to the frame (6) in its corners, and the inner sur-
face of the frame (6) is conjugated with the out-
er surface of the body (1). 
The pressing machine, according to the second 
variant, contains a force element, made in the 
form of two frames − upper and lower, the inner 
surfaces of which are conjugated with the outer 
surface of the body (1). The upper connecting 
rod is attached with one end to the upper frame 
in its corner, and with the other end − to the 
punch (3). The lower connecting rod is at-
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tached with one end to the lower frame, and  
 
with the other end − to the punch (3). The con-
necting rods are connected to the plunger (3) 
through an axis, and each frame is provided 
with a drive to perform a swinging movement. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Прессовочная машина (варианты) 

(57) Изобретение относится к машинострое-
нию, в частности к машинам для промыш-
ленности строительных материалов и мо-
жет найти применение при брикетирова-
нии отходов сельскохозяйственных и про-
мышленных продуктов и материалов. 
Прессовочная машина, согласно первому 
варианту, содержит цилиндрический кор-
пус (1) с камерой прессования (2), выпол-
ненной с верхним загрузочным окном и 
нижним окном выгрузки изделий с задвиж-
ками, и снабженной встречно направлен-
ными относительно оси корпуса (1) пуан-
сонами (3), установленными в направ-
ляющих (4) и соединенными с шатунами 
(5), связанными посредством рычага с 
приводом. Рычаг выполнен в виде соосно-
го силового элемента, охватывающего 
снаружи цилиндрический корпус (1) и 
снабженного кронштейнами (7) для со-
единения с приводом. Силовой элемент 
выполнен в виде рамы (6). Шатуны (5) 
прикреплены к раме (6) в её углах, а внут-
ренняя поверхность рамы (6) сопряжена с 
наружной поверхностью корпуса (1).  
Прессовочная машина, согласно второму 
варианту, содержит силовой элемент, вы-
полненный в виде двух рам - верхней и 
нижней, внутренние поверхности которых 
сопряжены с наружной поверхностью кор-
пуса (1). Верхний шатун одним концом 
прикреплен к верхней раме в ее углу, а 
другим концом − к пуансону (3). Нижний 
шатун прикреплен одним концом к нижней 
раме, а другим концом − к пуансону (3). 
Шатуны соединены с пуансоном (3) по-
средством оси, а каждая рама снабжена 
приводом для совершения встречного 
возвратно-вращательного движения. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 4 
 

 

 
 
(11) 469 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B44F 11/00 (2006.01)  
B44D 5/00 (2006.01)  
B44D 2/00 (2006.01)  
B41M 1/14 (2006.01)  
B41M 1/26 (2006.01)  
B44D 7/00 (2006.01)  
G06T 1/00 (2006.01)  

(21) s 2011 0079 
(22) 2010.07.30 
(62) s 2010 0132, 2010.07.30 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  SANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; 

SANDU Irina Crina Anca, RO; VASILACHE 
Viorica, RO; SANDU Andrei Victor, RO; 
BOŢAN Victor, MD 

(54) Procedeu de reproducere a picturii cu 
imagine reconstruită 

(57) Invenţia se referă la pictură, şi anume la un 
procedeu de reproducere a picturii cu imagi-
ne reconstruită.  
Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea 
că se fixează nişte puncte de referinţă pe 
pictură şi se fotografiază pictura. Cu ajutorul 
unui program de editare a imaginii în sistemul 
cromatic din culorile cyan, magenta, galben şi 
negru se reconstruieşte imaginea policromă a 
picturii. Apoi se pregăteşte un suport rigid din 
carton, lemn sau zid prin aplicarea straturilor 
de preparaţie, formate din lianţi şi materiale de 
umplutură compatibile. După aceasta imagi-
nea se imprimă pe suportul rigid, folosind o 
imprimantă cu jet de cerneală în acelaşi sis-
tem cromatic, special adaptată planimetriei 
suprafeţei. După uscarea cernelii suprafaţa se 
vernisează cu un lac compatibil. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 
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(54) Method for reproducing the picture with 
reconstructed image 

(57) The invention relates to painting, namely a 
method for reproducing the picture with re-
constructed image. 
The method, according to the invention, con-
sists in the fact that are fixed reference 
points on the picture and is photographed the 
picture. Using a program for image editing in 
the chromatic system of cyan, magenta, yel-
low and black colors is reconstructed the po-
lychrome image of the picture. Then it is pre-
pared a rigid framework of cardboard, wood 
or wall by applying a primer, consisting of 
compatible binders and fillers. The image is 
then printed on a rigid base, using an inkjet 
printer in the same chromatic system, spe-
cially adapted to the plane geometry of the 
surface. After drying of ink, the surface is 
compatibly varnished. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ репродукции картины с рекон-

струированным изображением 

(57) Изобретение относится к живописи, а 
именно к способу репродукции картины с 
реконструированным изображением.  
Способ, согласно изобретению, состоит в 
том, что фиксируют ориентировочные 
точки на картине и фотографируют карти-
ну. При помощи программы для редакти-
рования изображения в хроматической 
системе из цветов циан, маджента, жел-
тый и черный реконструируют полихром-
ное изображение картины. Затем подго-
тавливают жесткую основу из картона, 
дерева или стены путем нанесения грун-
товки, состоящей из совместимых свя-
зующих веществ и наполнителей. После 
этого изображение печатают на жесткой 
основе, используя струйный принтер в той 
же хроматической системе, специально 
приспособленный к планиметрии поверх-
ности. После высыхания чернил поверх-
ность покрывают совместимым лаком. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
(11) 470 (13) Y 

(51) Int. Cl.: C12G 3/12 (2006.01)  
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(21) s 2010 0146 
(22) 2010.09.10 

(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIIN-
ŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72)  STÎŢIUC Mihai, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; 
VIŞNEVSCHII Vladimir, MD 

(54) Instalaţie de distilare pentru obţinerea 

alcoolului etilic brut, distilatului de vin şi 

alcoolului etilic rectificat 

(57) Invenţia se referă la producerea alcoolului, şi 
anume la o instalaţie de distilare pentru obţi-
nerea alcoolului etilic brut, distilatului de vin 
şi a alcoolului etilic rectificat. 
Instalaţia, conform invenţiei, include o 
coloană de distilare (2) cu 6 talere, montată 
pe un alambic (1) şi dotată cu un condensa-
tor pentru uleiul de fuzel (8), racordată printr-
un sistem de conducte cu o coloană de recti-
ficare (3) cu 48 de talere, dotată cu un def-
legmator (4), un condensator (5), un refrige-
rent (6), un contor pentru lichid (14), precum 
şi un felinar de inspecţie a alcoolului (7). 
Instalaţia mai include robinete (11), (12) pen-
tru direcţionarea vaporilor de alcool din co-
loana de distilare (2), şi respectiv, din coloa-
na de rectificare (3) în deflegmator (4), robi-
nete (13), (18)  pentru direcţionarea flegmei 
din deflegmator (4) în coloana de distilare 
(2), şi respectiv, din coloana de rectificare (3) 
în coloana de distilare (2), un robinet (16) 
pentru direcţionarea vaporilor de alcool din 
coloana de distilare (2) în partea de jos a co-
loanei de rectificare (3), precum şi robinete 
(19, 20, 24) pentru reglarea circulaţiei dintre 
condensator (5), refrigerent (6) şi coloanele 
de distilare (2) şi rectificare (3), o pompă (17) 
pentru întoarcerea flegmei în coloana de dis-
tilare (2), un rezervor (9) pentru uleiul de fu-
zel, un rezervor (21) pentru fracţia eteroal-
dehidică, un rezervor (15) pentru distilatul de 
vin, un rezervor (22) pentru alcoolul etilic brut 
şi un rezervor (23) pentru alcoolul etilic recti-
ficat. 
Rezultatul constă în micşorarea spaţiului de 
producere şi în posibilitatea obţinerii unei 
game largi de produse alcoolice. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Distillation plant for the production of 

crude alcohol, wine distillate and rectified 

ethyl alcohol 

(57) The invention relates to the production of 
alcohol, namely to a distillation plant for the 
production of crude alcohol, wine distillate 
and rectified ethyl alcohol. 
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The plant, according to the invention, com-
prises a distillation column (2) with 6 plates, 
mounted on a distillation cube (1) and 
equipped with a condenser (8) for the fusel 
oil, connected by a pipeline system to a recti-
fying column (3) with 48 plates, equipped 
with a reflux condenser (4), a condenser (5), 
a refrigerator (6), a counter for the liquid (14), 
as well as a test glass for the alcohol (7). The 
plant also comprises valves (11) (12) for di-
recting the alcohol vapors from the distillation 
column (2) and, respectively, from the recti-
fying column (3) into the reflux condenser 
(4), valves (13) (18) for directing the reflux 
from the reflux condenser (4) into the distilla-
tion column (2) and, respectively, from the 
rectifying column (3) into the distillation co-
lumn (2), a valve (16) for directing the alcohol 
vapors from the distillation column (2) into 
the lower part of the rectifying column (3), 
and valves (19, 20, 24) for regulating the cir-
culation between the condenser (5), refrige-
rator (6) and distillation (2) and rectifying (3) 
columns, a pump (17) for reflux return into 
the distillation column (2), a tank ( 9) for fusel 
oil, a tank (21) for ester-aldehyde fraction, a 
tank (15) for wine distillate, a tank (22) for 
crude alcohol and a tank (23) for rectified 
ethyl alcohol. 
The result consists in decreasing the produc-
tion floor space and the possibility of produ-
cing a wide range of alcoholic beverages. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Дистилляционная установка для полу-

чения спирта сырца, винного дистил-

лята и ректификованного этилового 

спирта 

(57) Изобретение относится к производству 
спирта, а именно к дистилляционной ус-
тановке для получения спирта сырца, 
винного дистиллята и ректификованного 
этилового спирта. 
Установка, согласно изобретению, вклю-
чает дистилляционную колонну (2) с 6 та-
релками, смонтированную на дистилляци-
онном кубе (1) и снабженную конденсато-
ром (8) для сивушного масла, соединен-
ную системой трубопроводов с ректифи-
кационной колонной (3) с 48 тарелками, 
снабженной дефлегматором (4), конден-
сатором (5), холодильником (6), счетчиком 
для жидкости (14), а также смотровым 

фонарем для спирта (7). Установка также 
включает вентили (11), (12) для направ-
ления паров спирта из дистилляционной 
колонны (2) и, соответственно, из ректи-
фикационной колонны (3) в дефлегматор 
(4), вентили (13), (18) для направления 
флегмы из дефлегматора (4) в дистилля-
ционную колонну (2) и, соответственно, из 
ректификационной колонны (3) в дистил-
ляционную колонну (2), вентиль (16) для 
направления паров спирта из дистилля-
ционной колонны (2) в нижнюю часть рек-
тификационной колонны (3), а также вен-
тили (19, 20, 24) для регулирования дви-
жения между конденсатором (5), холо-
дильником (6) и дистилляционной (2) и 
ректификационной (3) колоннами, насос 
(17) для возврата флегмы в дистилляци-
онную колонну (2), резервуар (9) для си-
вушного масла, резервуар (21) для эфи-
роальдегидной фракции, резервуар (15) 
для винного дистиллята, резервуар (22) 
для спирта сырца и резервуар (23) для 
ректификованного этилового спирта. 
Результат состоит в уменьшении произ-
водственных площадей и возможности по-
лучения широкого ассортимента алко-
гольной продукции. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 
ŞI NANOTEHNOLOGII "D.Ghiţu" al AŞM, MD 

(72)  CANŢER Valeriu, MD; ŞAPOVAL Oleg, MD; 
BELENCIUC Alexandr, MD; ZASAVIŢCHI  
Efim, MD 

(54) Bolometru pe tranziţia metal-izolator 

(57) Invenţia se referă la receptoare de răcire 
moderată pe tranziţia metal-izolator pentru 
radiaţie infraroşie şi poate fi utilizată în do-
menii ale ştiinţei şi tehnicii, care necesită 
măsurarea fluxurilor de radiaţie infraroşie. 
Bolometrul pe tranziţia metal-izolator conţine 
un răcitor de temperatură moderată (1), pe 
care este amplasat un element sensibil (2), 
fabricat dintr-un manganit ordonat cu magne-
torezistenţă colosală, realizat ca o supra-
reţea cu perioada ultramică şi ca o structură 
multistrat (La0,5Ca0,5MnO3)n/(LaMnO3)n, unde 
n=1,2 reprezintă grosimea unui monostrat 
exprimată în celule elementare de tip pe-
rovskit. La elementul sensibil (2) este co-
nectat un dispozitiv de înregistrare (3). Ele-
mentul sensibil (2) este amplasat într-un sis-
tem magnetic (4), unit cu o sursă de alimen-
tare (5). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Bolometer on the metal-insulator junction 

(57) The invention relates to detectors with a 
moderate cooling on the metal-insulator junc-
tion for infrared radiation and can be used in 
the fields of science and technology, requir-
ing the measurement of infrared radiation 
fluxes. 
Bolometer on the metal-insulator junction 
contains a moderate temperature cooler (1), 
on which is placed a sensitive element (2), 
made of an ordered manganite with colossal 
magnetoresistance, made as a superlattice 
with a very small period and as a multilayer 
structure (La0,5Ca0,5MnO3)n/(LaMnO3)n, where 
n=1,2 represents the thickness of one mo-
nolayer expressed in unit cells of perovskite 
type. To the sensitive element (2) is con-
nected a recording device (3). The sensitive 
element (2) is located in a magnetic system 
(4), connected to a power supply (5). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

 

(54) Болометр на переходе металл-изо-

лятор 

(57) Изобретение относится к приемникам с 
умеренным охлаждением на переходе ме-
талл-изолятор для инфракрасного излу-
чения и может использоваться в областях 
науки и техники, требующих измерение 
потоков инфракрасного излучения. 
Болометр на переходе металл-изолятор 
содержит охладитель умеренной темпе-
ратуры (1), на котором размещен чувстви-
тельный элемент (2), изготовленный из 
упорядоченного манганита с колоссаль-
ным магнитосопротивлением, выполнен-
ный как сверхрешетка с очень маленьким 
периодом и как многослойная структура 
(La0,5Ca0,5MnO3)n/(LaMnO3)n, где n=1,2 пред-
ставляет толщину одного монослоя, вы-
раженного в элементарных ячейках типа 
перовскит. К чувствительному элементу 
(2) подключено устройство регистрации 
(3). Чувствительный элемент (2) располо-
жен в магнитной системе (4), соединенной 
с источником питания (5). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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(72)  SAINSUS Iurii, MD; BABAC Vladimir, MD; 
PIATÎGHIN Serghei, MD; ROTARU Anatol, 
MD; RAILEAN Sergiu, MD; CONEV Alexei, 
MD; RUSSEV Iurii, MD; POSTORONCA  
Veaceslav, MD; SCERBII Denis, MD 

(54) Dispozitiv de detectare a câmpului 

electromagnetic de frecvenţă foarte înaltă 

şi intensitate joasă 

(57) Invenţia se referă la electronică şi poate fi 
folosită în dispozitivele medicale pentru re-
cepţia radiaţiei electromagnetice de frecven-
ţă foarte înaltă şi intensitate joasă. 
Dispozitivul de detectare a câmpului elec-
tromagnetic de frecvenţă foarte înaltă şi in-
tensitate joasă conţine o punte, două braţe 
ale căreia sunt formate din câte o diodă D1 şi 
D2 şi un rezistor R4 şi R5 corespunzător, al 
treilea braţ este format dintr-un rezistor R3 şi 
al patrulea braţ − dintr-un rezistor R1 şi un 
rezistor variabil R2. Diodele D1 şi D2 sunt 
amplasate într-o carcasă metalică (2). Dioda 
D1 este instalată într-un ghid de undă (1) şi 
este executată ca un detector, iar dioda D2 
este executată ca un senzor termic. Dispozi-
tivul mai conţine un comparator analogic U1 
cu pragul de tensiune variabil, la intrările că-
ruia este conectată o diagonală a punţii şi 
două capacităţi C1 şi C2. Cealaltă diagonală 
a punţii şi bornele de alimentare ale compa-
ratorului analogic U1 sunt conectate la o sur-
să de alimentare, unită împreună cu capaci-
tăţile C1 şi C2 la borna comună. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for detecting the electromagnetic 

field of extremely high frequency and low 

intensity 

(57) The invention relates to electronics and can 
be used in medical devices for the reception 
of electromagnetic radiation of extremely 
high frequency and low intensity. 
The device for detecting the electromagnetic 
field of extremely high frequency and low in-
tensity comprises a bridge, two arms of 
which are formed of a diode D1 and D2 and 
a resistor R4 and R5, correspondingly, the 
third arm is formed of a resistor R3 and the 
fourth arm − of a resistor R1 and a variable 
resistor R2. Diodes D1 and D2 are placed in 
a metal casing (2). Diode D1 is set in a wa-
veguide (1) and is designed as a detector, 
and diode D2 is designed as a temperature-
sensitive element. The device further com-
prises an analog comparator U1 with a vari-

able threshold voltage, to the inputs of which 
is connected a diagonal of the bridge and 
two capacitances C1 and C2. The other dia-
gonal of the bridge and the supply terminals 
of the analog comparator U1 are connected 
to a power supply that is connected with the 
capacitances C1 and C2 to the common ter-
minal. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство детектирования электро-

магнитного поля крайне высокой час-

тоты и низкой интенсивности 

(57) Изобретение относится к электронике и 
может быть использовано в медицинских 
устройствах для приема электромагнит-
ных излучений крайне высокой частоты и 
низкой интенсивности. 
Устройство детектирования электромаг-
нитного поля крайне высоких частот и 
низкой интенсивности содержит мост, два 
плеча которого сформированы из одного 
диода D1 и D2 и одного резистора R4 и 
R5, соответственно, третье плечо сфор-
мировано резистором R3 и четвертое 
плечо − резистором R1 и переменным ре-
зистором R2. Диоды D1 и D2 размещены в 
металлическом корпусе (2). Диод D1 уста-
новлен в волноводе (1) и выполнен в виде 
детектора, а диод D2 выполнен в виде 
термодатчика. Устройство еще содержит 
аналоговый компаратор U1 с переменным 
пороговым напряжением, к входам кото-
рого подключена диагональ моста и две 
емкости C1 и C2. Другая диагональ моста 
и питающие клеммы аналогового компа-
ратора U1 подключены к источнику пита-
ния, подсоединенному вместе с емкостя-
ми C1 и C2 к общей клемме. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(11) 473 (13) Y 

(51) Int. Cl.: G08B 25/00 (2006.01)  
G08B 25/10 (2006.01)  
G08B 25/14 (2006.01)  

(21) s 2011 0014 
(22) 2011.01.13 
(71)(73) SRL "ABRAIT", MD 
(72)  HRUSTIŢCHI Oleg, MD 
(54) Procedeu de monitorizare a obiectelor 

protejate şi sistem pentru realizarea 

acestuia 

(57) Invenţia se referă la procedee şi sisteme de 
pază centralizată a obiectelor cu folosirea 
mijloacelor tehnice de semnalizare de alar-
mă, care asigură recepţionarea, prelucrarea, 
transmiterea şi prezentarea către consuma-
tori a informaţiilor privind pătrunderea sau 
atacul fizic asupra obiectelor protejate, con-
sumatori ai informaţiilor date fiind structurile 
de pază: subunităţile de pază extradeparta-
mentală, ale poliţiei, securităţii publice şi în-
treprinderile de pază private. 
Procedeul de monitorizare a obiectelor prote-
jate, în care se utilizează un sistem combinat 
de transfer de date despre evenimentele de 
la obiectele protejate, include transmiterea 
datelor despre evenimente de la staţia de 
abonaţi a fiecărui obiect protejat concomitent 
prin canalul de legătură principal (CLP) şi 
prin canalul de legătură secundar (CLS) la 
staţia de monitorizare şi în eter. Datele din 
eter sunt recepţionate de staţiile de abonaţi 
ale obiectelor protejate, aflate în zona de vi-
zibilitate radio. Ultimele retransmit datele re-
cepţionate prin CLS la staţia de monitorizare, 
totodată datele, transmise prin CLS, conţin 
informaţie despre eveniment, numărul obiec-
tului protejat, la care s-a produs evenimentul, 
şi numărul obiectului, de la care evenimentul 
se retransmite. După aceasta informaţia re-
cepţionată prin  CLP şi CLS la staţia de mo-
nitorizare se prelucrează şi, în cazul în care 
se depistează o situaţie neprevăzută, se 
formează semnalul de alarmă pentru servicii-
le autorizate. 
Sistemul de monitorizare a obiectelor prote-
jate conţine staţiile de abonaţi (4, 5, 6, 7) ale 
obiectelor protejate, care sunt legate între ele 
prin CLP (2) în formă de canale radio şi cu o 
staţie de monitorizare (1) prin CLP (2) şi CLS 
(3) în formă de reţele Internet sau locale de 
computere. Fiecare staţie de abonaţi (4, 5, 6, 
7) constă din traductoare de pază, un contro-
ler (8) pentru formarea evenimentelor proprii, 
prelucrarea, păstrarea şi transmiterea datelor 
despre evenimentele proprii şi recep- 
 

ţionate, un transceiver (9) pentru recepţio-
narea datelor despre evenimentele de la  
obiectele protejate, amplasate în zona de  
vizibilitate radio, şi transmiterea datelor pri-
vind evenimentele proprii, şi un modul (10) 
de racordare cu CLS (3). Staţia de monitori-
zare (1) constă dintr-un controler (11), un 
transceiver (12) pentru recepţionarea datelor 
privind evenimentele de la staţiile de abonaţi 
ale obiectelor protejate, un modul (13) de  
racordare cu reţelele CLS (3) şi un compu- 
ter (14) cu programe instalate de colectare şi 
prelucrare a datelor, recepţionate prin CLP 
(2) şi CLS (3). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method for monitoring the protected ob-

jects and system for realization thereof 

(57) The invention relates to methods and sys-
tems for centralized protection of objects us-
ing alarm system technologies, providing for 
the production, processing, transmission and 
presentation to consumers of information 
about the penetration or physical impact on 
the protected objects, consumers of which 
are security agencies: subdivisions of non-
departmental security, police, public security 
and private security companies. 
The method for monitoring the protected ob-
jects, wherein is used a combined system of 
transfer of data about the events from the 
protected objects, includes transmission of 
data about the events from the subscriber 
station of each protected object simulta-
neously by the basic communication channel 
(BCC) and by the additional communication 
channel (ACC) to the monitoring station and 
on the broadcast. The data from the broad-
cast are received by the subscriber stations 
of the protected objects, located in the zone 
of radio visibility. The latter relay the received 
data by the ACC to the monitoring station, at 
the same time the data, transmitted by the 
ACC, contain information about the event, 
number of protected object, on which is 
formed the event, and number of the object, 
from which the event is relayed. After that, 
the information received by BCC and ACC at 
the monitoring station is processed and, in 
case of detection of an emergency, it is 
formed the alarm signal for the authorized 
services. 
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The system for monitoring the protected ob-
jects includes the subscriber stations (4, 5, 6, 
7) of the protected objects, which are linked 
together by BCC (2) in the form of radio 
channels and with a monitoring station (1) by 
BCC (2) and ACC (3) in the form of Internet 
or local computer networks. Each subscriber 
station (4, 5, 6, 7) consists of guard sensors, 
a controller (8) for generation of own events, 
processing, storage and transfer of data 
about the own and received events, a trans-
ceiver (9) for receiving data about the events 
from the protected objects, located in the 
zone of radio visibility, and transmission of 
data on the own events, and a module (10) 
of interfacing with ACC (3). The monitoring 
station (1) consists of a controller (11), a 
transceiver (12) for receiving data about the 
event from the subscriber stations of the pro-
tected objects, a module (13) for interfacing 
with the ACC networks (3) and a computer 
(14) with installed programs for collection 
and transmission of data, received by BCC 
(2) and ACC (3). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ мониторинга охраняемых  

объектов и система его осуществления 

(57) Изобретение относится к способам и сис-
темам централизованной охраны объектов 
с использованием технических средств 
тревожной сигнализации, обеспечиваю-
щих получение, обработку, передачу и 
представление потребителям информа-
ции о проникновении или физическом 
воздействии на охраняемые объекты, по-
требителями которой являются охранные 
структуры: подразделения вневедомст-
венной охраны, милиции, общественной 
безопасности и частные охранные пред-
приятия. 
Способ мониторинга охраняемых объек-
тов, в котором используется комбиниро-
ванная система транспорта данных о со-
бытиях с охраняемых объектов, включает 
передачу данных о событиях от абонент-
ской станции каждого охраняемого объек-
та одновременно по основному каналу 
связи (ОКС) и по дополнительному каналу 
связи (ДКС) на станцию мониторинга и в 
эфир. Данные из эфира принимают або- 
 
 

нентские станции охраняемых объектов, 
находящихся в зоне радиовидимости.  
Последние ретранслируют полученные 
данные по ДКС на станцию мониторинга, 
при этом данные, передаваемые по ДКС, 
содержат информацию о событии, номере 
охраняемого объекта, на котором сфор-
мировано событие, и номере объекта, с 
которого событие ретранслируется. После 
этого полученную информацию по ОКС и 
ДКС на станции мониторинга обрабаты-
вают и, в случае обнаружения нештатной 
ситуации, формируют сигнал тревоги для 
уполномоченных служб. 
Система мониторинга охраняемых объек-
тов содержит абонентские станции (4, 5, 
6, 7) охраняемых объектов, которые свя-
заны между собой ОКС (2) в виде радио-
каналов и со станцией мониторинга (1) 
ОКС (2) и ДКС (3) в виде Интернет или ло-
кальных компьютерных сетей. Каждая або-
нентская станция (4, 5, 6, 7) состоит из ох-
ранных датчиков, контроллера (8) для 
формирования собственных событий, об-
работки, хранения и передачи данных о 
собственных и принятых событиях, тран-
сивера (9) для приема данных о событиях 
от расположенных в зоне радиовидимости 
охраняемых объектов и передачи данных 
о собственных событиях и модуля (10) со-
пряжения с ДКС (3). Станция мониторинга 
(1) состоит из контроллера (11), трансиве-
ра (12) для приема данных о событиях от 
абонентских станций охраняемых объек-
тов, модуля (13) сопряжения с сетями ДКС 
(3) и компьютера (14) с установленными 
программами сбора и обработки данных, 
полученных по ОКС (2) и ДКС (3). 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
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(11) 474 (13) Y 

(51) Int. Cl.: H02H 7/18 (2006.01)  
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(21) s 2011 0111 
(22) 2011.06.17 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII "D.Ghiţu" al AŞM, MD 
(72)  SAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; 

RUSSEV Iurii, MD; POSTORONCA Veaceslav, 
MD; SCERBII Denis, MD; BABAC Vladimir, 
MD 

(54) Dispozitiv de comutare şi protecţie a  

acumulatorului 

(57) Invenţia se referă la electronică şi poate fi 
utilizată în sursele de curent continuu cu 
acumulatoare, în calitate de dispozitiv de co-
nectare şi deconectare a curentului continuu 
şi ca dispozitiv de protecţie a acumulatorului 
de la descărcare. 
Dispozitivul de comutare şi protecţie a acu-
mulatorului conţine un tranzistor (V1) bipolar 
cu structura p-n-p, în paralel cu joncţiunea 
emiter-bază a lui fiind conectat un rezistor 
(R1), emiterul tranzistorului (V1) este conec-
tat la borna plus a unui acumulator (Ac), iar 
colectorul − la borna de ieşire (+Uieş) şi baza, 
printr-un rezistor (R2), − la colectorul unui 
tranzistor (V2) bipolar cu structura n-p-n, 
conectat cu emiterul  la borna minus a acu-
mulatorului (Ac), unită cu borna de ieşire  
(-Uieş), iar cu baza, printr-un rezistor (R3), − 
la colectorul tranzistorului (V1), totodată baza 
tranzistorului (V2) este conectată la colecto-
rul unui tranzistor (V3) bipolar cu structura  
n-p-n, conectat cu emiterul la borna minus  
a acumulatorului (Ac), iar cu baza, printr-un 
rezistor (R4), − la borna minus a acumulato-
rului (Ac) şi, printr-un rezistor (R5), − la o 
bornă de comandă (Intrarea), unită cu un mi-
croprocesor, conectat în paralel cu acumula-
torul (Ac). Dispozitivul mai conţine două 
întrerupătoare (B1) şi (B2), conectate în pa-
ralel, respectiv, cu joncţiunile colector-emiter 
şi bază-emiter ale tranzistorului (V2), şi un 
condensator (C1), conectat în paralel cu 
acumulatorul (Ac). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Accumulator switching and protection 

device 

(57) The invention relates to electronics and can 
be used in direct current sources with accu-
mulators as a direct current switch on and off 
device and as an accumulator discharge pro-
tection device. 
The accumulator switching and protection 
device comprises a bipolar transistor (V1) 
with p-n-p structure, parallel to its emitter-
base junction being connected a resistor 
(R1), the emitter of transistor (V1) is con-
nected to the “plus” terminal of an accumula-
tor (Ac), and the  collector − to the output 
terminal (“+ Uieş”) and the base, through a 
resistor (R2), − to the collector of a bipolar 
transistor (V2) with n-p-n structure, con-
nected with the emitter to the “minus“ termi-
nal of the accumulator (Ac), connected to the 
output terminal (“-Uieş”), and with the base, 
through a resistor (R3), − to the collector of 
transistor (V1), at the same time the base of 
the transistor (V2) is connected to the collec-
tor of a bipolar transistor (V3) with n-p-n 
structure, connected with the emitter to the 
“minus“ terminal of the accumulator (Ac), and 
with the base, through a resistor (R4), − to 
the “minus“ terminal of the accumulator (Ac) 
and, through a resistor (R5), − to a control 
terminal (“Input”), connected to a micropro-
cessor connected in parallel to the accumula-
tor (Ac). The device further comprises two 
switches (B1) and (B2), connected in paral-
lel, respectively, to the collector-emitter and 
base-emitter junctions of transistor (V2), and 
a capacitor (C1), connected in parallel to the 
accumulator (Ac). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство коммутации и защиты ак-

кумулятора 

(57) Изобретение относится к электронике и 
может быть использовано в источниках 
постоянного тока с аккумуляторами, в ка-
честве устройства включения и отключе-
ния постоянного тока и как устройство за-
щиты аккумулятора от разрядки. 
Устройство коммутации и защиты аккуму-
лятора содержит биполярный транзистор 

(V1) с p-n-p структурой, параллельно с его 
переходом эмиттер-база подключен рези- 
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стор (R1), эмиттер транзистора (V1) под-
ключен к клемме плюс аккумулятора (Ac), 
а коллектор − к выходной клемме (+Uieş) и 
база, через резистор (R2), − к коллектору 
биполярного транзистора (V2) с n-p-n 
структурой, подключенный эмиттером к 
клемме минус аккумулятора (Ac), соеди-
ненной с выходной клеммой (-Uieş), а ба-
зой, через резистор (R3), − к коллектору 
транзистора (V1), при этом база транзи-
стора (V2) подключена к коллектору бипо-
лярного транзистора (V3) с n-p-n структу-
рой, подключенный эмиттером к клемме 
минус аккумулятора (Ac), а базой, через 
резистор (R4), − к клемме минус аккумуля-
тора (Ac) и, через резистор (R5), − к клем-
ме управления (Intrarea), соединенной с 
микропроцессором, подключенным парал-
лельно аккумулятору (Ac). Устройство до- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

полнительно содержит два выключателя 
(B1) и (B2), подключенные параллельно, 
соответственно, с переходом коллектор-
эмиттер и база-эмиттер транзистора (V2), 
и конденсатор (С1), подключенный парал-
лельно аккумулятору (Ac). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

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

numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii  

de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI  

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 

crt. 

Cod  

ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 

brevet 

(13) Cod 

ST.16 

OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr.  

depozit 

(22) Data 

depozit 

(45) Nr. 

BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 MD 4111 C1 B28C 5/38 (2006.01)  

B28C 5/40 (2006.01) 

a 2010 0047 2010.03.26 5/2011 

2 JP 4114 C1 A01N 47/36 (2006.01)  

A01N 43/70 (2006.01)  

A01P 13/00 (2006.01) 

a 2008 0028 2006.09.13 6/2011 

3 MD 4115 C1 G09B 23/06 (2006.01)  

G09B 23/18 (2006.01) 

a 2010 0144 2010.12.23 6/2011 

 
 
 

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate  

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

numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii de clasificare  

conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  

menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 

crt. 

Cod ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 

brevet 

(13) Cod 

ST.16 OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr. 

depozit 

(22) Data  

depozit 

(45) Nr. 

BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 MD 380 Z A01B 13/16 (2006.01)  

A01B 79/00 (2006.01) 

s 2010 0119 2010.07.06 6/2011 

2 MD 381 Z A01B 13/14 (2006.01)  

A01B 13/16 (2006.01)  

A01B 49/02 (2006.01) 

s 2010 0200 2010.11.25 6/2011 

3 MD 382 Z A01D 61/00 (2006.01) 

A01D 45/00 (2006.01)  

A01D 45/10 (2006.01)  

A01D 43/06 (2006.01) 

s 2011 0001 2010.12.22 6/2011 

4 MD 383 Z A01G 7/06 (2006.01)  

A01G 17/00 (2006.01)  

A01N 43/08 (2006.01)  

A01N 43/12 (2006.01)  

A01P 21/00 (2006.01) 

s 2010 0192 2010.11.19 6/2011 

5 MD 384 Z A01G 17/00 (2006.01) s 2010 0130 2010.07.27 6/2011 

6 MD 385 Z A01N 33/06 (2006.01)  

A01N 33/18 (2006.01)  

A01P 13/02 (2006.01) 

s 2011 0040 2011.02.25 6/2011 

7 MD 386 Z A23B 7/02 (2006.01)  

A23L 3/40 (2006.01)  

A23L 1/212 (2006.01)  

F26B 3/02 (2006.01) 

s 2010 0135 2010.08.05 6/2011 

8 MD 387 Z B02B 1/04 (2006.01)  

B02B 1/08 (2006.01)  

A23L 1/10 (2006.01) 

s 2010 0199 2010.11.24 6/2011 

9 MD 388 Z B07B 1/32 (2006.01)  

B07B 9/02 (2006.01)  

F25D 1/00 (2006.01)  

A23K 1/00 (2006.01) 

s 2011 0002 2010.12.22 6/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10 MD 389 Z C09K 11/77 (2006.01)  

C07C 49/12 (2006.01)  

C07C 49/167 (2006.01)  

C07C 49/92 (2006.01)  

C07F 5/00 (2006.01)  

B82B 3/00 (2006.01)  

B82Y 30/00 (2011.01)  

B82Y 40/00 (2011.01) 

s 2010 0087 2010.05.11 6/2011 

11 MD 390 Z E04F 13/00 (2006.01)  

E04F 13/06 (2006.01)  

E04F 13/07 (2006.01) 

s 2010 0210 2010.12.07 6/2011 

12 MD 391 Z G01J 5/04 (2006.01)  

H05B 6/68 (2006.01)  

H05B 6/64 (2006.01) 

s 2011 0051 2009.08.04 6/2011 

13 MD 392 Z G01R 27/02 (2006.01)  

G01R 27/14 (2006.01) 
s 2010 0201 2010.11.25 6/2011 

14 MD 393 Z G01R 33/00 (2006.01)  

G01R 5/14 (2006.01)  

G07C 11/00 (2006.01)  

G08B 13/24 (2006.01)  

G01D 4/00 (2006.01) 

s 2010 0179 2010.10.27 6/2011 
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soi de plantă sunt eliberate de AGEPI şi certifi că 
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului.

Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil şi este desemnat printr-o denumire 
conformă cu prevederile Legii.

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

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

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

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

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

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

Documents concerning the variety patent applications, the information on which is published in BOPI, 
are available to the public in the AGEPI library, they may be consulted directly or copies may be ordered 
for payment of an additional fee.

Data concerning the fi led plant variety applications, the granted plant variety patents and the plant 
variety patents issued according to the national procedure are published in the present Section.

 

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

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

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

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

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о 
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно 
национальной процедуре.
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE 
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL 
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патенты на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual) 

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of rejected plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

MG9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat 

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорт растения 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit /  
Data depozit 

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic)  

Denumirea 
soiului 

Numărul  
de brevet / 
Data acordării 

No. Application number /  
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки /  
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический 

таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 2 3 4 5 6 
1 v 2008 0005 / 

2008.02.29 
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE  
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 
 
b. PETCOVICI Ivan, MD; 
LUNGU Eugenia, MD;  
BUCIUCEANU Mihail, MD; 
VATAVU Marta, MD; 
ERENCIUC Ivan, MD; 
POSTOLACHI Nina, MD 

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

FLORISAN 93/2012.01.31 

2 v 2008 0006 / 
2008.02.29 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE  
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 
 
b. BUCIUCEANU Mihail, MD; 
PETCOVICI Ivan, MD;  
LEŞANU Eugenia, MD;  
LUNGU Eugenia, MD;  
VATAVU Marta, MD 

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

HS-0428 94/2012.01.31 
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III 

Mărci / Trademarks 

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI 

în modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. În conformitate  
cu Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de  
înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru produsele 
şi serviciile indicate în certificat.  

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile 

reînnoite prin procedura naţională. 

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a  

mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte 
se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale 

(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la 
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările interna-
ţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce se referă 
la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la adresele 
http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html, http://www.wipo.int/madridgazette/en/index.html sau 
http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD. 

 

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of 

registration thereof with the AGEPI in accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the 
Protection of Trademarks. 

According to this Law the trademark is certified by a certificate on registration granted by the AGEPI. 

The certificate on registration confirms the priority date of the trademark and the exclusive right of the 
owner of the trademark for goods and services included in the certificate. 

Data on the field trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the 

national procedure shall be published in this Section. 

The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the 

International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French, 
English and Spanish in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International 
Marks / Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales”. The Gazette includes all relevant data on new 
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries 

referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site 
http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html, http://www.wipo.int/madridgazette/en/index.html or 
http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html and on the DVD carrier in the AGEPI library. 

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of registration validity  

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

(441)  Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute acesibile publicului 

  Date of availability for public of the non-examined application 

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

  Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the Figur-
ative Elements of Marks (Vienna Classification) 

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului     

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

  Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the docu-
ment, application filing date, the code of the country) 
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Cereri de înregistrare / 

Applications for registration 

 

n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare 

a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin  intermediul unui  reprezentant.  
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 din 
Lege. 

Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea depusă 

poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea 
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea 

acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 din Lege. 

 

 

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks an application 

for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI in person or through a representative. 
The application shall concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 30 
of the Law. 

Any person concerned may present, within three months following the date of publication of the data 

concerning the filed apllication, with the AGEPI written reasoned observations concerning the refusal 
of the registration of a trademark in accordance with Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition 
against the registration of a trademark on the ground of provisions of Art. 8 of the Law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎÎ

I
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(210)   029583 
(220)   2011.07.27 
(730) Celtic Pharma Holdings Advisors LLP, GB 

Leverton House, 13 Bedford Square, London 
WC1B 3RA, Regatul Unit 

(540)  

 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

05   - preparate şi substanţe farmaceutice; prepa-

rate şi substanţe veterinare şi igienice; prepa-

rate chimice de uz farmaceutic; preparate 

farmaceutice ce ţin de domeniul osteoartritei, 

oncologiei, bolilor cardiovasculare, bolilor res-

piratorii, inflamaţiilor, infecţiilor, bolilor gas-

trointestinale şi tulburărilor sistemului nervos 

central; preparate diagnostice de uz medical 

şi veterinar; soluţii cavitare pentru admini-

strare locală şi parenterală; preparate chimice 

sub formă de vezicule de uz medical şi veteri-

nar; membrane chimice şi agregate chimice 

de uz medical şi veterinar; preparate din acid 

arahidonic; dispersii şi preparate uscate pen-

tru conductori cu conţinut lipozomal activ pen-

tru substanţe farmaceutice, cosmetice şi vete-

rinare; preparate cosmeceutice de uz medical; 

medicamente antiinflamatoare; lipide pentru 

administrare locală şi parenterală; creme, 

dispersii, loţiuni, unguente, geluri, soluţii, 

spray-uri, lacuri şi soluţii pentru formarea fil-

melor pentru tratarea afecţiunilor şi inflama-

ţiilor; compuşi superficial activi pentru utilizare 

în tratamentul sau prevenirea bolilor cance-

roase, bolilor infecţioase, micozelor, afecţiu-

nilor provocate de organisme paraziţi, afec-

ţiunilor oculare, bolilor sistemului nervos cen-

tral şi periferic, bolilor cardiovasculare, bolilor 

care afectează sistemul imunitar, afecţiunilor 

inflamatorii, bolilor ereditare, bolilor monoge-

nice, afecţiunilor cavităţii bucale, afecţiunilor 

dinţilor, pielii, părului şi urechilor, oaselor, boli-

lor de sânge şi disfuncţiilor sistemului de re-

producere, tratamentul inflamaţiilor, astmei, 

dermatitei atopice, dermatitei dishidrotice a 

mâinilor, psoriazisului în formă de ulceraţii, 

dermatitei seboreice, acneei obişnuite, bron-

hospasmelor, dereglărilor cardiovasculare ate-

rotrombotice, dereglărilor trombotice venoase, 

durerilor, dismenoreei, hipercolesterolemiei, 

hipertrigliceridemiei, metabolismului acizilor 

graşi, toxicităţii metalice şi de altă natură, bolii 

Alzheimer, gutei sau degenerescenţei macu-

lare, cum ar fi AMD, sau infecţiilor micotice şi 

tulburărilor legate de metabolismul acizilor 

graşi; 

10   - aparate medicale pentru administrare topică 

cu proprietăţi de absorbţie subcutanată pen-

tru tratamentul afecţiunilor; filtre moleculare 

de uz medical; aparate, instrumente şi echi-

pamente medicale, veterinare şi chirurgicale; 

aparate, instrumente şi echipamente pentru 

dispersarea preparatelor medicale, chirurgi-

cale şi veterinare, dispersiilor, unguentelor, 

pulberilor, tabletelor şi drajeurilor; instru-

mente şi aparate pentru administrarea tera-

piei şi preparatelor şi substanţelor de profi-

laxie; părţi şi accesorii pentru toate cele 

menţionate anterior. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 

(210) 029584 

(220) 2011.07.27 

(730) Celtic Pharma Holdings Advisors LLP, GB 

Leverton House, 13 Bedford Square, London 

WC1B 3RA, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

05   - preparate şi substanţe farmaceutice; prepa-

rate şi substanţe veterinare şi igienice; prepa-

rate chimice de uz farmaceutic; preparate 

farmaceutice ce ţin de domeniul osteoartritei, 

oncologiei, bolilor cardiovasculare, bolilor res-

piratorii, inflamaţiilor, infecţiilor, bolilor gas-

trointestinale şi tulburărilor sistemului nervos 

central; preparate diagnostice de uz medical 

şi veterinar; soluţii cavitare pentru admini-

strare locală şi parenterală; preparate chimice 

sub formă de vezicule de uz medical şi veteri-

nar; membrane chimice şi agregate chimice 

de uz medical şi veterinar; preparate din acid 

arahidonic; dispersii şi preparate uscate pen-

tru conductori cu conţinut lipozomal activ pen-

tru substanţe farmaceutice, cosmetice şi vete-

rinare; preparate cosmeceutice de uz medical; 

medicamente antiinflamatoare; lipide pentru 

administrare locală şi parenterală; creme, 

dispersii, loţiuni, unguente, geluri, soluţii, 

spray-uri, lacuri şi soluţii pentru formarea fil-

melor pentru tratarea afecţiunilor şi inflama-

ţiilor; compuşi superficial activi pentru utilizare 

în tratamentul sau prevenirea bolilor cance-

roase, bolilor infecţioase, micozelor, afecţiu-

nilor provocate de organisme paraziţi, afec-

ţiunilor oculare, bolilor sistemului nervos cen-

tral şi periferic, bolilor cardiovasculare, bolilor 
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care afectează sistemul imunitar, afecţiunilor 

inflamatorii, bolilor ereditare, bolilor monoge-

nice, afecţiunilor cavităţii bucale, afec-ţiunilor 

dinţilor, pielii, părului şi urechilor, oaselor, boli-

lor de sânge şi disfuncţiilor sistemului de re-

producere, tratamentul inflamaţiilor, astmei, 

dermatitei atopice, dermatitei dishidrotice a 

mâinilor, psoriazisului în formă de ulceraţii, 

dermatitei seboreice, acneei obişnuite, bron-

hospasmelor, dereglărilor cardiovasculare ate-

rotrombotice, dereglărilor trombotice venoase, 

durerilor, dismenoreei, hipercolesterolemiei, 

hipertrigliceridemiei, metabolismului acizilor 

graşi, toxicităţii metalice şi de altă natură, bolii 

Alzheimer, gutei sau degenerescenţei macu-

lare, cum ar fi AMD, sau infecţiilor micotice şi 

tulburărilor legate de metabolismul acizilor 

graşi; 
 

10   - aparate medicale pentru administrare topică 

cu proprietăţi de absorbţie subcutanată pen-

tru tratamentul afecţiunilor; filtre moleculare 

de uz medical; aparate, instrumente şi echi-

pamente medicale, veterinare şi chirurgicale; 

aparate, instrumente şi echipamente pentru 

dispersarea preparatelor medicale, chirurgi-

cale şi veterinare, dispersiilor, unguentelor, 

pulberilor, tabletelor şi drajeurilor; instru-

mente şi aparate pentru administrarea tera-

piei şi preparatelor şi substanţelor de profi-

laxie; părţi şi accesorii pentru toate cele 

menţionate anterior. 
 

 
 

(210) 029647 

(220) 2011.08.10 

(730) CENTRUL MOLDO-CHINEZ DE COOPERARE 
SOCIAL-ECONOMICĂ, asociaţie obştească, 
MD 

Str. Rabbi Ţirilson nr. 8,  

MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 
 

(511) NCL(9) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 03.07.24; 26.01.15; 28.03.00. 

 

 

 

(210) 029680 

(220) 2011.08.17 

(730) SIMIONOV Vladimir, MD 

MD-4573, Doroţcaia, Dubăsari,  

Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-

laje dentare; dezinfectante; produse pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide. 

 

 

 

(210) 029702 

(220) 2011.08.24 

(730) OMV Refining & Marketing GmbH, AT 

Trabrennstrasse 6-8, 1020, Vienna, Austria 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-

tarea pulberilor; combustibili (inclusiv ben-

zină pentru motoare) şi substanţe pentru 

iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat. 

 

 

 

(210) 029823 

(220) 2011.09.19 

(730) TINA SERVICE S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 2,  

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de us-

care, de ventilare, de distribuire a apei şi 

instalaţii sanitare; 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

comercializarea produselor. 
 

 
 

(210) 029835 

(220) 2011.09.20 

(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  
societate comercială, MD 

MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  

Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-

carea băuturilor. 

 

 

 

(210) 029843 

(220) 2011.09.21 

(730) DOROFTEI Veaceslav, MD 

Str. Nicolae H. Costin nr. 63, bloc 2, ap. 123,  

MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

 

(210) 029854 

(220) 2011.09.21 

(730) NUFĂRUL S.A., MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 70,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: albastru, alb. 

(511) NCL(9) 

37   - prestarea serviciilor de curăţare chimică şi 

spălat; 

40   - tratament de materiale. 

(531) CFE(5) 05.05.02; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.18; 

27.05.02; 29.01.12. 

 

 

 

(210) 029865 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029866 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029867 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029868 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029869 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029870 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori; 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-

ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 

asfalt, construcţii nemetalice transportabile. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
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(210) 029871 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 

(210) 029872 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 

(210) 029873 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029874 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029875 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori. 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
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(210) 029876 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori; 
 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-

ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 

asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 

transportabile. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029877 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori; 
 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-

ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 

asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 

transportabile. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

 

(210) 029878 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-

ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 

asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 

transportabile. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029879 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-

nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 

decoratori. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029880 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiin-

ţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi 

silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 

materiale plastice în stare brută; îngrăşă-

minte pentru pământ; compoziţii extinctoare; 

preparate pentru călirea şi sudura metalelor; 

produse chimice destinate conservării ali-

mentelor, materiale tanante; adezivi (mate-

riale de lipit) destinaţi industriei. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029881 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiin-

ţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi 

silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 

materiale plastice în stare brută; îngrăşă-

minte pentru pământ; compoziţii extinctoare; 

preparate pentru călirea şi sudura metalelor; 

produse chimice destinate conservării ali-

mentelor, materiale tanante; adezivi (mate-

riale de lipit) destinaţi industriei. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029884 

(220) 2011.09.23 

(730) JEREGHI Alexandru, MD 

Str. Trei Crai nr. 6,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

 

 

(511) NCL(9) 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-

ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 

asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 

transportabile. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 029887 

(220) 2011.09.30 

(730) TABAC Denis, MD 

MD-6301, Ceadîr, Leova, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-

relor şi a programelor de calculator. 
 

(531) CFE(5) 03.02.01; 03.02.24; 27.05.07. 
 

 
 

(210) 029892 

(220) 2011.09.22 

(730) SCARLAT Sergiu, MD 

Bd. Grigore Vieru nr. 19, ap. 17,  

MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 

(511) NCL(9) 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.11; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.13. 

 

 

 

(210) 029903 

(220) 2011.09.27 

(730) SIMIONOV Vladimir, MD 

MD-4573, Doroţcaia, Dubăsari,  

Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-

laje dentare; dezinfectante; produse pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide. 
 

 
 

(210) 029904 

(220) 2011.09.27 

(730) SIMIONOV Vladimir, MD 

MD-4573, Doroţcaia, Dubăsari,  

Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-

laje dentare; dezinfectante; produse pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide. 

 

 

 

 

(210) 029906 

(220) 2011.09.28 

(730) Reed Elsevier Properties Inc., US 

1105 North Market Street, Suite 501,  

Wilmington, Delaware 19801,  

Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 

 

 

(511) NCL(9) 

16   - publicaţii imprimate, în special ghiduri în do-

meniul legislaţiei, juriştilor şi serviciilor juridice; 
 

42   - furnizarea ghidurilor on-line în domeniul le-

gislaţiei, juriştilor şi serviciilor juridice; 
 

45   - cercetări juridice. 
 

 

 

 

(210) 029907 

(220) 2011.09.28 

(730) Reed Elsevier Properties Inc., US 

1105 North Market Street, Suite 501, 

Wilmington, Delaware 19801,  

Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

16   - publicaţii, în special ziare cotidiene şi săptă-

mânale, reviste şi suplimente la reviste referi-

toare la industria divertismentului şi cele-

brităţi; 
 

41   - servicii de calculatoare, şi anume furnizarea 

bazelor de date interactive on-line în dome-

niul divertismentului. 
 

 

 

 

(210) 029908 

(220) 2011.09.28 

(730) Reed Elsevier Properties Inc., US 

1105 North Market Street, Suite 501,  

Wilmington, Delaware 19801,  

Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

16   - publicaţii, în special ziare cotidiene şi săptă-

mânale, reviste şi suplimente la reviste referi-

toare la industria divertismentului şi cele-

brităţi; 
 

41   - servicii de calculatoare, şi anume furnizarea 

bazelor de date interactive on-line în dome-

niul divertismentului. 
 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.19. 
 

 
 

(210) 029909 

(220) 2011.09.28 

(730) Reed Elsevier Properties Inc., US 

1105 North Market Street, Suite 501,  

Wilmington, Delaware 19801,  

Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

16   - publicaţii, în special ziare cotidiene şi săptă-

mânale, reviste şi suplimente la reviste referi-

toare la industria divertismentului şi cele-

brităţi; 
 

41   - servicii de calculatoare, şi anume furnizarea 

bazelor de date interactive on-line în dome-

niul divertismentului. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17. 
 

 
 

(210) 029910 

(220) 2011.09.28 

(730) Reed Elsevier Properties Inc., US 

1105 North Market Street, Suite 501,  

Wilmington, Delaware 19801,  

Statele Unite ale Americii 

 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

16   - publicaţii, în special ziare cotidiene şi săptă-

mânale, reviste şi suplimente la reviste referi-

toare la industria divertismentului şi cele-

brităţi; 
 

41   - servicii de calculatoare, şi anume furnizarea 

bazelor de date interactive on-line în dome-

niul divertismentului. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 

(210) 029911 

(220) 2011.09.29 

(730) ALLOVER DISTRIBUTION S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

Str. Grenoble nr. 128,  

MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 16.01.25; 24.17.10; 24.17.11; 24.17.12; 

26.04.16; 26.04.18; 27.05.02. 
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(210) 029914 

(220) 2011.09.29 

(730) BORZA Igor, MD 

MD-7337, Tartaul, Cantemir,  

Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 25.07.04; 26.04.18; 27.05.24; 27.07.01. 

 

 

 

(210) 029915 

(220) 2011.09.29 

(730) Visiogen, Inc., US 

1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 

25162, Santa Ana, California 92705-4933, 

Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

10   - implante oculare; instrumente chirurgicale, 

instrumente chirurgicale pentru introducerea 

lentilelor intraoculare. 
 

 

 

 

(210) 029917 

(220) 2011.09.28 

(730) Gulbahar Tobacco International FZE, AE 

P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 

Emiratele Arabe Unite 

 

 

 

 

 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 

exclusiv: "MILANO", "NANO EDITION", cu 

excepţia executării grafice deosebite. 

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

deschis, albastru-gri. 

(511) NCL(9) 

34   - tutun; ţigări; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 05.03.13; 19.03.03; 25.03.01; 25.05.03; 

26.04.18; 27.05.11; 29.01.13. 
 

 
 

(210) 029921 

(220) 2011.09.30 

(730) ROTARU Tatiana, MD 

Bd. Traian nr. 21, bloc 1, ap. 79,  

MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare; servicii de analiză şi 

cercetare industrială; toate referitoare la 

medicină; 
 

44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de 

îngrijire a frumuseţii pentru oameni. 
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(210) 029926 

(220) 2011.09.30 

(730) The Dow Chemical Company, US 

Midland, Michigan 48674,  

Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, agriculturii; răşini artificiale în stare brută, 

materiale plastice în stare brută; produse 

chimice destinate conservării alimentelor; 

adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei. 
 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 

27.05.24. 
 

 
 

(210) 029933 

(220) 2011.10.05 

(730) PAJURA ALBĂ S.R.L., MD 

Str. Bucureşti nr. 42/A, ap. 3,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 26.04.16; 26.04.24; 26.11.12; 27.05.10. 
 

 
 

(210) 029934 

(220) 2011.10.07 

(730) DND MEDIA S.R.L., MD 

Str. Serghei Lazo nr. 40,  

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(591) Culori revendicate: roz, negru. 

(511) NCL(9) 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste mate-

riale, necuprinse în alte clase; produse de 

imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-

fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pen-

tru papetărie sau menaj; materiale pentru 

artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 

birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 

instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-

telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-

cuprinse în alte clase); caractere tipografice, 

clişee; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.17.25; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 

 

(210) 029948 

(220) 2011.10.06 

(730) Reed Elsevier Properties Inc., US 

1105 North Market Street, Suite 501,  

Wilmington, Delaware 19801,  

Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, electrice, fotografice, cinemato-

grafice, optice, de cântărire, de măsurare, de 

semnalizare, de control (verificare), de sigu-

ranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru 

înregistrarea, transmiterea, reproducerea su-

netului sau imaginilor; suporturi de înregi-

strare magnetice, discuri acustice; distribui-

toare automate şi mecanisme pentru aparate 

cu preplată; case înregistratoare, maşini de 

calculat, echipament pentru prelucrarea in-

formaţiei şi calculatoare; echipamente perife-

rice pentru calculatoare; unităţi de discuri 

pentru calculatoare; tastaturi pentru calcula-

toare; modeme; terminale de calculatoare; 



MD - BOPI 1/2012 TRADEMARKS 

 64

imprimante pentru calculatoare; extinctoare; 

părţi şi fitinguri pentru produsele sus-men-

ţionate cuprinse în clasa 09; software de 

calculatoare înregistrate (programe înregi-

strate); software pentru procesare de texte; 

software pentru acces la Internet; software 

pentru furnizarea accesului la baze de date 

personalizate on-line; software ce furnizează 

acces la baze de date cu informaţii referi-

toare la o gamă largă de subiecte destinate 

cercetărilor; software ce permit utilizatorilor 

să depună documentele în format electronic 

în instanţe de judecată şi instituţii de stat; 

software pentru crearea tabelelor electronice 

de format mare; software utilizate pentru 

căutarea şi afişarea cheltuielilor suportate 

pentru cercetările on-line; software pentru 

monitorizarea, verificarea citatelor din cărţi, 

articole juridice, linkuri la ele sau acte juri-

dice; software care selectează şi afişează 

citate ale cazurilor aferente şi alte materiale 

juridice; software pentru întocmirea tabelelor 

cu surse competente în domeniul juridic; 

software pentru evidenţă contabilă, înregi-

strare de date; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste mate-

riale, necuprinse în alte clase; hârtie pentru 

calculatoare; produse de imprimerie; buletine 

informative în domeniul serviciilor de cerce-

tări efectuate cu ajutorul calculatoarelor; 

cărţi, pliante, broşuri şi buletine informative 

referitoare la baze de date computerizate on-

line; cărţi; reviste, jurnale; tratate, lucrări 

ştiinţifice, monografii, cursuri (manuale); arti-

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 

adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 

sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; 

maşini de scris şi articole de birou (cu ex-

cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 

învăţământ (cu excepţia aparatelor); mate-

riale plastice pentru ambalaj (necuprinse în 

alte clase); caractere tipografice; clişee; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

asistenţă de afaceri şi management referi-

toare la înfiinţarea şi întreţinerea bibliotecilor 

computerizate private; compilarea şi/sau 

sistematizarea informaţiilor în baze de date 

de calculatoare; 
 

38   - comunicaţii; comunicaţii prin terminale de 

calculatoare; închiriere de linii telefonice; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; publicare de cărţi; publicare 

de texte, altele decât textele publicitare; ser- 

 

 

vicii de învăţământ; servicii de instruire; con-

ducerea seminarelor şi programelor de in-

struire în domeniul cercetărilor efectuate cu 

ajutorul calculatoarelor; 
 

42   - cercetări şi elaborări industriale şi ştiinţifice; 

programare pentru calculatoare; servicii de 

cercetări efectuate cu ajutorul calculatoare-

lor; servicii de consultări în domeniul calcula-

toarelor, hardware de calculatoare, software 

de calculatoare şi cercetărilor efectuate cu 

ajutorul calculatoarelor; închiriere de hard-

ware de calculatoare şi software de calcula-

toare; furnizare de baze de date on-line in-

teractive cu informaţii despre o gamă largă 

de subiecte de interes general, informaţii 

juridice, publicitate, ştiri şi cercetări şi întreţi-

nerea acestor baze de date; închirierea tim-

pului de acces la baze de date de calcula-

toare interactive; consultanţe tehnice cu pri-

vire la software şi cercetări efectuate cu aju-

torul calculatorului acordate prin telefon, 

poştă electronică, facsimil, personal şi/sau 

prin expuneri în reţeaua globală de calcula-

toare, instalare şi actualizare de software, 

întreţinere de software de calculatoare; crea-

rea şi implementarea paginilor web de reţea 

pentru terţi şi conducerea cercetărilor cu 

ajutorul calculatoarelor pentru terţi; furnizare 

de buletine informative electronice referitoare 

la serviciile de stocare şi extragere a 

informaţiilor computerizate; elaborare de site-

uri web; servicii de stocare şi extragere a 

informaţiilor computerizate; furnizare de baze 

de date on-line şi întreţinerea lor; 
 

45   - cercetări juridice. 
 

 

 

 

(210) 029951 

(220) 2011.10.07 

(730) Celgene Corporation, US 

86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901,  

Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice de uz uman sub formă 

de medicamente contra cancerului. 
 

 

 

 



MĂRCI  BOPI 1/2012 

 65

(210) 029954 

(220) 2011.10.10 

(730) NATVEX-COM S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

Str. Ginta Latină nr. 13, ap. 73,  

MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 

(210) 029955 

(220) 2011.10.10 

(730) SALABAŞ Serghei, MD 

Str. Voroşilov nr. 113, MD-5722, Parcani, 

Slobozia, Republica Moldova 
LAZAROV Vladimir, BG 

Str. 4 Dimiter Hadjikotsev, Plevna,  

Postal Code: 1421, Bulgaria 
 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, op-

tice, de cântărire, de măsurare, de semnali-

zare, de control (verificare), de siguranţă 

(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 

pentru conducerea, distribuirea, transforma-

rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-

rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 

transmiterea, reproducerea sunetului sau 

imaginilor; suporturi de înregistrare magne-

tice, discuri acustice; distribuitoare automate 

şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 

case înregistratoare, maşini de calculat, echi-

pament pentru prelucrarea informaţiei şi cal-

culatoare; extinctoare; 
 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de us-

care, de ventilare, de distribuire a apei şi 

instalaţii sanitare; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-

relor şi a programelor de calculator. 
 

(531) CFE(5) 25.05.02; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24. 

 

 

 

(210) 029962 

(220) 2011.10.10 

(730) Cargill, Incorporated, US 

15407 McGinty Road West, Wayzata,  

Minnesota 55391-5624,  

Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

01   - înlocuitori ai zahărului şi îndulcitori artificiali; 
 

05   - suplimente dietetice şi îndulcitori de uz diete-

tic şi medical; 
 

30   - îndulcitori naturali. 
 

(531) CFE(5) 26.02.03; 26.03.05; 26.03.06; 26.03.07; 

26.13.25. 

 

 

 

(210) 029963 

(220) 2011.10.11 

(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

Str. Vl. Korolenko nr. 6,  

MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,  

Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 029964 

(220) 2011.10.11 

(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

Str. Vl. Korolenko nr. 6,  

MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,  

Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 

(210) 029966 

(220) 2011.10.11 

(730) BOLŞACOV Dmitrii, MD 

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,  

MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-

late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-

carea băuturilor; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

comercializarea produselor, servicii de co-

mercializare pentru terţi prestate de maga-

zine de firmă; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 

 

(210) 029967 

(220) 2011.10.11 

(730) BOLŞACOV Dmitrii, MD 

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,  

MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-

late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

comercializarea produselor, servicii de co-

mercializare pentru terţi prestate de maga-

zine de firmă; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

 
 

(210) 029990 

(220) 2011.10.11 

(730) VARO-PRINT S.R.L., MD 

Str. Armenească nr. 40,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, oranj. 

(511) NCL(9) 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 

cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 

control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 

didactice; aparate şi instrumente pentru condu-

cerea, distribuirea, transformarea, acumularea, 

reglarea sau comanda curentului electric; apa-
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rate pentru înregistrarea, transmiterea, repro-

ducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de 

înregistrare magnetice, discuri acustice; distri-

buitoare automate şi mecanisme pentru apa-

rate cu preplată; case înregistratoare, maşini 

de calculat, echipament pentru prelucrarea 

informaţiei şi calculatoare; extinctoare; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-

primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 

papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 

papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 

pensule; maşini de scris şi articole de birou 

(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 

sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 

materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-

se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-

relor şi a programelor de calculator. 
 

(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.24; 

29.01.12. 
 

 
 

(210) 029991 

(220) 2011.10.10 

(310) 2011731600 

(320) 2011.09.26 

(330) RU 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  

 

(511) NCL(9) 

34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 

de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de 

foi; substanţe pentru fumat vândute separat 

sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 

medicale sau curative; tutun de prizat; arti-

cole pentru fumători. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 19.03.03. 

 

 

 

(210) 029992 

(220) 2011.10.10 

(310) 2011731602 

(320) 2011.09.26 

(330) RU 

(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 

Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 

de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de 

foi; substanţe pentru fumat vândute separat 

sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 

medicale sau curative; tutun de prizat; arti-

cole pentru fumători. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 19.03.03. 
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(210) 029993 

(220) 2011.10.07 

(730) ZELMER Market Sp. z o.o., PL 

ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów,  

Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

07   - aparate electrice de uz casnic, şi anume 

blendere, mixere, feliatoare de pâine şi me-

zeluri, râşniţe de cafea electrice, prese pen-

tru citrice, storcătoare, maşini de tocat carne, 

roboţi de bucătărie multifuncţionali, aspira-

toare, furtunuri şi duze de aspiraţie pentru 

aspiratoare, filtre pentru aspiratoare, polizoa-

re, perii electrice, perii turbo, aparate de cu-

răţare a pardoselii şi covoarelor, dispozitive 

pentru îndepărtarea impurităţilor lichide, apa-

rate de curăţare cu abur, motoare electrice 

pentru aparate de uz casnic, sisteme de as-

pirare, sisteme de aspirare conduse de mo-

toare electrice, sisteme electrice de aspirare, 

sisteme electrice de aspirare multifuncţiona-

le, aparate electrice de bătut untul, tocătoare 

pentru carne (maşini), maşini şi aparate pen-

tru şamponarea covoarelor (electrice), râşni-

ţe pentru piper, altele decât cele acţionate 

manual, cuţite electrice, foarfece electrice, 

accesorii pentru aspiratoare pentru răspândi-

rea parfumurilor şi dezinfectanţilor, deschiză-

toare electrice de conserve, fierbătoare de 

apă (piese pentru maşini), maşini de spălat, 

maşini de călcat, maşini electrice de lustruit 

pantofii, roboţi de bucătărie electrici, dispozi-

tive de mărunţire a deşeurilor, saci pentru 

aspiratoare, bătătoare electrice, teluri elec-

trice de uz casnic, aparate electrice de 

spălat, maşini şi aparate pentru ceruire (elec-

trice), aparate electrice de bucătărie, separa-

toare centrifugale pentru lapte, maşini de 

spălat vase, instalaţii de aspirare pentru sco-

puri de curăţare, instalaţii de eliminare a pra-

fului pentru scopuri de curăţare, maşini elec- 

 

 

 

 

trice de tuns iarba, maşini de tăiat, blendere 

(maşini), maşini de uscare cu centrifugă, 

feliatoare de legume (maşini), tăietoare pen-

tru carne (maşini), matriţe de injecţie (piese 

pentru maşini), piese de schimb pentru pro-

dusele sus-menţionate; 
 

09   - fiare de călcat electrice, cântare; 
 

11   - aparate electrice de bucătărie pentru gătit, 

prăjire, coacere, rumenire şi percolare, ma-

şini electrice de făcut cafea şi ceai, maşini de 

cafea espresso, prăjitoare electrice, aparate 

portabile de încălzit, ceainice electrice, toas-

tere, aparate de făcut sandvişuri, instalaţii de 

răcire pentru băuturi, aparate de uscare, 

aparate de uscare a fructelor, aparate elec-

trice de uscare a fructelor, aparate şi maşini 

de purificare a aerului, maşini şi aparate de 

făcut gheaţă, aparate de ionizare pentru tra-

tarea aerului, matriţe de copt electrice, apa-

rate electrice de făcut vafe, aparate electrice 

de gătit sub presiune, manşoane pentru pi-

cioare, filtre electrice de cafea, filtre pentru 

apă potabilă, prăjitoare electrice, aparate de 

încălzire, aparate electrice de încălzire pen-

tru picioare, maşini de gătit, cuptoare cu mi-

crounde, ondulatoare, frigidere, umidificatoa-

re pentru radiatoare de încălzire centrală, 

cuptoare de ardere electrice pentru bibe-

roane, încălzitoare, plite pentru încălzit, apa-

rate de încălzire a apei, rotisoare, uscătoare 

electrice de rufe, uscătoare de păr, aparate 

de uscare a mâinilor pentru toalete, uscă-

toare de aer, aparate electrice de gătit sub 

presiune, toastere, aparate de filtrare a apei, 

fitinguri pentru camere de baie, aparate elec-

trice de încălzire, aparate şi instalaţii de gătit, 

aparate de aer condiţionat, băi spa (chiu-

vete), ventilatoare electrice de uz personal, 

hote pentru bucătării, congelatoare, piese de 

schimb şi accesorii pentru produsele sus-

menţionate. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.09. 

 

 

 

(210) 030001 

(220) 2011.10.12 

(730) BASVINEX S.A., MD 

Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  

MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 01.03.09; 01.03.12; 01.03.16; 05.13.06; 

11.03.02; 27.05.01. 
 

 
 

(210) 030002 

(220) 2011.10.13 

(730) GUŢU Serghei, MD 

Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-

carea băuturilor. 
 

 

 
 

(210) 030020 

(220) 2011.10.20 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company, US 

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 

60611, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

 

(511) NCL(9) 

30   - produse de cofetărie, gumă de mestecat, 

gumă de mestecat cu balonaşe, bomboane, 

caramele de mentă, dropsuri şi drajeuri rom-

boidale. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 

(210) 030021 

(220) 2011.10.20 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company, US 

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 

60611, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

30   - produse de cofetărie, gumă de mestecat, 

gumă de mestecat cu balonaşe, bomboane, 

caramele de mentă, dropsuri şi drajeuri rom-

boidale. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 

(210) 030022 

(220) 2011.10.20 

(730) The Gillette Company, US 

One Gillette Park, Boston, MA 02127,  

Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

03   - săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice, loţiuni pentru păr, în special prepa-

rate pentru a fi utilizate înainte de, în timpul 

şi după bărbierit, preparate nemedicamen-

toase pentru utilizare în baie sau duş, pudră 

de talc, preparate şi materiale depilatoare şi 

epilatoare, antiperspirante, deodorante, arti-

cole de toaletă. 
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(210) 030025 

(220) 2011.10.21 

(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

Str. Vl. Korolenko nr. 6,  

MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,  

Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-

carea băuturilor. 
 

 
 

(210) 030026 

(220) 2011.10.21 

(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 

75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

03   - cosmetice; săpunuri pentru baie în formă 

lichidă, solidă şi în formă de gel; loţiuni pen-

tru baie; spumă pentru duş şi baie; geluri 

pentru duş şi baie; creme pentru duş; parfu-

merie, inclusiv apă de colonie, apă de toale-

tă, uleiuri esenţiale de uz personal, arome de 

uz personal, parfumuri; preparate cosmetice 

pentru baie şi duş; preparate pentru îngrijirea 

părului; produse de curăţare nemedicinale de 

uz personal, în special produse de curăţare 

pentru corp, produse de curăţare pentru pie-

le, produse de curăţare pentru faţă; prepa-

rate nemedicinale pentru îngrijirea pielii; pre-

parate nemedicinale pentru îngrijirea pielii la 

bronzat; articole de toaletă nemedicinale de 

uz personal. 
 

 
 

(210) 030027 

(220) 2011.10.21 

(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 

75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

03   - cosmetice; săpunuri pentru baie în formă 

lichidă, solidă şi în formă de gel; loţiuni pen-

tru baie; spumă pentru duş şi baie; geluri 

pentru duş şi baie; creme pentru duş; parfu-

merie, inclusiv apă de colonie, apă de toale-

tă, uleiuri esenţiale de uz personal, arome de 

uz personal, parfumuri; preparate cosmetice 

pentru baie şi duş; preparate pentru îngrijirea 

părului; produse de curăţare nemedicinale de 

uz personal, în special produse de curăţare 

pentru corp, produse de curăţare pentru pie-

le, produse de curăţare pentru faţă; prepa-

rate nemedicinale pentru îngrijirea pielii; pre-

parate nemedicinale pentru îngrijirea pielii la 

bronzat; articole de toaletă nemedicinale de 

uz personal. 
 

 

 

 

(210) 030041 

(220) 2011.10.24 

(730) ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 

Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 41,  

MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

29   - carne, peste, pasări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-

late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 

şi flori naturale; alimente pentru animale; 

malţ; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comerciala; lucrări de birou, 

servicii de comercializare pentru terţi în  

supermarketuri, hipermarketuri, buticuri şi 

magazine. 
 

 

 

 

(210) 030062 

(220) 2011.10.25 

(730) G.L. Pharma GmbH, AT 

A-8502 Lannach, Schlossplatz 1, Austria 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 

exclusiv: "PLUS". 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice pentru tratamentul 

afecţiunilor inflamatorii dureroase nereuma-

tice, stărilor inflamatorii în reumatismul de-

generativ, artritelor aparatului locomotor, 

inclusiv al inflamaţiilor cum ar fi cele din zona 

gâtului sau a umărului, durerile lombare sau 

ischialgie, artrita acută gutoasă, reumatismul 

extraarticular al ţesuturilor moi. 

 

 

 

(210) 030071 

(220) 2011.10.26 

(730) RUSINVEST, OOO, RU 

Novomytishchenskiy prospekt, 41, korp. 1, 

Mytishchi, Moskovskaya oblast, 141018,  

Federaţia Rusă 

(540)  

 

 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, gri-închis, 

cafeniu-deschis. 

(511) NCL(9) 

32   - aperitive fără alcool; ape; cvas (băuturi neal-

coolice); cocteiluri fără alcool; limonade; lapte 

de arahide (băuturi nealcoolice); băuturi neal-

coolice; băuturi izotonice; băuturi nealcoolice 

pe bază de miere; băuturi pe bază de zer; 

băuturi din fructe; lapte de migdale (băuturi); 

nectaruri nealcoolice de fructe; sirop de mig-

dale; bere; bere nealcoolică; prafuri pentru 

prepararea băuturilor gazoase; sarsaparila 

(băutură nealcoolică); siropuri pentru limo-

nade; siropuri pentru băuturi; suc de roşii; suc 

de mere; sucuri de legume; sucuri de fructe; 

preparate pentru fabricarea apelor gazoase; 

preparate pentru fabricarea lichiorurilor; pre-

parate pentru fabricarea apelor minerale; pre-

parate pentru fabricarea băuturilor; musturi; 

pastile pentru băuturi gazoase; sorbeturi 

(băuturi); extracte fără alcool din fructe; ex-

tracte din hamei pentru fabricarea berii; 

esenţe pentru fabricarea băuturilor; 
 

33   - aperitive; arac; brandy, rachiu; vinuri; whisky; 

votcă; gin; digestive; coctailuri; lichioruri; 

băuturi alcoolice; băuturi spirtoase; băuturi 

distilate; hidromel; alcool de mentă; bitter 

(lichioruri); rom; sake; cidru; alcool din orez; 

extracte alcoolice; esenţe alcoolice. 
 

(531) CFE(5) 03.07.21; 03.07.24; 27.05.01; 29.01.15. 
 

 
 

(210) 030072 

(220) 2011.10.27 

(730) OOO "Aqua-Life", RU 

23 km., g. Cernogolovka, 142432,  

Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 

 



MD - BOPI 1/2012 TRADEMARKS 

 72

(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis, verde, 

verde-deschis, negru, alb. 

(511) NCL(9) 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-

coolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 

siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 

băuturilor. 
 

(531) CFE(5) 25.01.06; 25.01.15; 26.01.18; 26.04.18; 

26.07.03; 26.07.05; 26.11.07; 27.01.12; 27.05.01; 

28.05.00; 29.01.15. 

 

 

 

(210) 030079 

(220) 2011.11.02 

(730) SIDELA S.A., UY 

Rincon 468, Montevideo, Uruguay 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-

culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-

riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 

pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-

rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-

duse chimice destinate conservării alimente-

lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 

lipit) destinaţi industriei; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-

primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 

papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 

papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 

pensule; maşini de scris şi articole de birou 

(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 

sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 

materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-

se în alte clase); caractere tipografice, clişee. 
 

 

 

 

(210) 030080 

(220) 2011.11.02 

(730) SIDELA S.A., UY 

Rincon 468, Montevideo, Uruguay 

(540)  

 

 

 
 

(511) NCL(9) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-

culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-

riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 

pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-

rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-

duse chimice destinate conservării alimente-

lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 

lipit) destinaţi industriei; 
 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 

alte clase; produse din materiale plastice 

semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-

şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice. 
 

 
 

(210) 030081 

(220) 2011.11.02 

(730) SIDELA S.A., UY 

Rincon 468, Montevideo, Uruguay 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-

culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-

riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 

pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-

rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-

duse chimice destinate conservării alimente-

lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 

lipit) destinaţi industriei; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-

primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 

papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 

papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 

pensule; maşini de scris şi articole de birou 

(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 

sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 

materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-

se în alte clase); caractere tipografice, clişee. 
 

 
 

(210) 030085 

(220) 2011.10.28 

(730) PAJURA ALBĂ S.R.L., MD 

Str. Bucureşti nr. 42/A, ap. 3,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 



MĂRCI  BOPI 1/2012 

 73

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 26.04.16; 26.04.24; 26.11.12; 27.05.10; 

27.05.17. 

 

 

 

(210) 030086 

(220) 2011.10.27 

(730) TELESPORT-M S.R.L., MD 

Bd. C. Negruzzi nr. 4,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 24.17.02; 26.05.18. 

 

 

 

(210) 030092 

(220) 2011.11.02 

(730) CCM IP, S.A., CH 

Avenue de Rumine 33, 1005, Lausanne,  

Elveţia 

 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

32   - bere. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.15; 01.03.20; 18.03.23; 

24.05.02; 24.05.07; 25.01.09; 27.05.01. 
 

 
 

(210) 030093 

(220) 2011.11.02 

(730) CCM IP, S.A., CH 

Avenue de Rumine 33, 1005, Lausanne,  

Elveţia 

(540)  

 

 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 

exclusiv: "CERVEZA", cu excepţia executării 

grafice deosebite. 
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(511) NCL(9) 

32   - bere. 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 26.03.23; 26.04.03; 26.04.07; 

26.04.14; 27.05.01; 27.05.17. 

 

 

 

(210) 030113 

(220) 2011.11.07 

(730) MACOVEI Maxim, MD 

Str. 27 Martie 1918 nr. 3,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

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

(511) NCL(9) 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-

relor şi a programelor de calculator. 
 

(531) CFE(5) 25.03.07; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 

 

(210) 030114 

(220) 2011.11.07 

(730) MACOVEI Maxim, MD 

Str. 27 Martie 1918 nr. 3,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-

relor şi a programelor de calculator. 

 

 

(210) 030115 

(220) 2011.11.04 

(730) ŞEPELEVA ELENA, întreprindere  
individuală, MD 

Str. Mitropolit  G. Bănulescu-Bodoni  

nr. 11, ap. 56,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

45   - servicii personale şi sociale oferite de terţi 

pentru satisfacerea nevoilor indivizilor 
 

(531) CFE(5) 03.13.01; 27.05.01. 
 

 
 

(210) 030116 

(220) 2011.11.04 

(730) ŞEPELEVA ELENA, întreprindere  
individuală, MD 

Str. Mitropolit  G. Bănulescu-Bodoni  

nr. 11, ap. 56,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

45   - servicii personale şi sociale oferite de terţi 

pentru satisfacerea nevoilor indivizilor. 
 

(531) CFE(5) 03.13.01; 27.05.01. 

 

 

 

(210) 030140 

(220) 2011.11.09 

(730) McDonald’s Corporation, a corporation 
organized and existing under the laws of 
the State of Delaware, US 

One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

36   - sponsorizarea activităţilor şi evenimentelor 

sportive şi culturale în scopuri de divertisment; 
 

41   - servicii de divertisment; activităţi sportive şi 

culturale; 
 

43   - servicii de restaurante. 
 

 

 

 

(210) 030142 

(220) 2011.11.09 

(730) Abbott Medical Optics Inc., US 

1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 

25162, Santa Ana, California 92705-4933, 

Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, instru-

mente oftalmologice chirurgicale; instru-

mente chirurgicale de mână acţionate ma-

nual folosite în chirurgia cataractei şi în vi-

trectomie. 

 

 

 

 

 

 

(210) 030149 

(220) 2011.11.11 

(730) LICEUL TEORETIC "Gheorghe ASACHI", 
MD 

Str. Bucureşti nr. 64,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(591) Culori revendicate: verde, roşu, alb. 

(511) NCL(9) 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 02.05.04; 02.05.23; 26.01.04; 27.01.06; 

29.01.13. 

 

 

 

(210) 030150 

(220) 2011.11.11 

(730) AURELIA BRNO S.R.L., MD 

Bd. Traian nr. 21, bloc 3, ap. 109,  

MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 

05   - preparate cu vitamine, alimente pentru copii 

mici, ape minerale de uz medical; 
 

29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

carne; fructe si legume conservate, conge-

late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 

şi flori naturale; alimente pentru animale; 

malţ; 
 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-

coolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 

siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 

băuturilor (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

servicii de comercializare pentru terţi pres-

tate de magazine. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.17. 
 

 
 

(210) 030151 

(220) 2011.11.10 

(730) OLIMP S.R.L., MD 

Calea Basarabiei nr. 28, bloc 2,  

MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 

transportabile; materiale metalice pentru 

căile ferate; cabluri şi fire metalice neelec-

trice; produse de lăcătuşărie şi feronerie 

metalică; tuburi metalice; seifuri; produse 

metalice necuprinse în alte clase; minereuri; 
 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 

alte clase; produse din materiale plastice 

semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 

etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-

talice; 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 

(210) 030152 

(220) 2011.11.11 

(730) TOMAŞ G. S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 72/5, ap. 21,  

MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 

(210) 030158 

(220) 2011.11.10 

(730) PROPAP PRIM S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

Str. Bucureşti nr. 57, ap. 18,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, op-

tice, de cântărire, de măsurare, de semnali-

zare, de control (verificare), de siguranţă 

(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 

pentru conducerea, distribuirea, transforma-

rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-

rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 

transmiterea, reproducerea sunetului sau 

imaginilor; suporturi de înregistrare magne-

tice, discuri acustice; distribuitoare automate 

şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 

case înregistratoare, maşini de calculat, 

echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 

calculatoare; extinctoare; 
 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de us-

care, de ventilare, de distribuire a apei şi 

instalaţii sanitare; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.11.08; 27.01.02; 27.05.11. 

 

 

 

(210) 030161 

(220) 2011.11.10 

(730) INDUSTRIAL MANUFACTURING GROUP 
S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 

Str. Grigore Vieru nr. 28, bloc 1,  

MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(591) Culori revendicate: alb, albastru, mov. 

(511) NCL(9) 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 

transportabile; materiale metalice pentru căi-

le ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 

produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 

tuburi metalice; seifuri; produse metalice 

necuprinse în alte clase; minereuri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.19; 27.05.22; 29.01.13. 

 

 

 

(210) 030162 

(220) 2011.11.15 

(730) Federaţia de Luptă Naţională "VOIEVOD" 
din Republica Moldova, asociaţie ob-
ştească, MD 

Str. Petricani nr. 21, of. 209,  

MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

 

 

 

 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: verde, roşu, auriu. 

(511) NCL(9) 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste mate-

riale, necuprinse în alte clase; produse de 

imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-

fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pen-

tru papetărie sau menaj; materiale pentru 

artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 

birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 

instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-

telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-

cuprinse în alte clase); caractere tipografice, 

clişee; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-

relor şi a programelor de calculator; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară; 
 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-

sonale şi sociale oferite de către terţi desti-

nate să satisfacă nevoile indivizilor. 
 

(531) CFE(5) 01.05.07; 02.09.14; 05.13.01; 24.09.02; 

25.01.06; 27.01.12; 29.01.13. 
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(210) 030163 

(220) 2011.11.15 

(730) SCUTUL MOLDOVENESC, asociaţie  
obştească, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 83,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(591) Culori revendicate: roşu, auriu. 

(511) NCL(9) 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste mate-

riale, necuprinse în alte clase; produse de 

imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-

fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pen-

tru papetărie sau menaj; materiale pentru 

artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 

birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 

instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-

telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-

cuprinse în alte clase); caractere tipografice, 

clişee; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-

relor şi a programelor de calculator; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-

sonale şi sociale oferite de către terţi desti-

nate să satisfacă nevoile indivizilor. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 24.01.07; 24.01.15; 24.01.18; 

24.09.02; 25.01.06; 29.01.12. 
 

 
 

(210) 030165 

(220) 2011.11.11 

(730) Al-Jazeera Factory for Paints Company, SA 

P.O. Box 1900, Khamis Mushayt 61961, 

Arabia Saudită 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 

exclusiv: "PAINTS", cu excepţia executării 

grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, alba-

stru, albastru-deschis, verde, verde-deschis, 

roşu, roz. 

(511) NCL(9) 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-

lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-

rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 

şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-

tori, tipografi şi artişti. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 06.03.03; 25.07.01; 26.01.04; 

26.01.16; 26.02.03; 26.02.05; 28.01.00; 29.01.15. 
 

 
 

(210) 030166 

(220) 2011.11.14 

(730) FRUCTUL PASIUNII S.R.L., societate  
comercială, MD 

Str. Tineretului nr. 55,  

MD-4839, Stăuceni, Chişinău,  

Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, violet, 

galben, vişiniu. 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 24.17.02; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 

29.01.15. 
 

 
 

(210) 030172 

(220) 2011.11.15 

(730) Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, HK 

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Terri-

tories, Hong Kong 

(540)  

 

 

(511) NCL(9) 

34   - ţigarete; tutun; articole pentru fumători; chi-

brituri. 
 

(531) CFE(5) 05.13.04; 09.01.06; 09.01.07; 09.01.09; 

09.01.10; 28.03.00. 
 

 
 

(210) 030176 

(220) 2011.11.15 

(730) SOFFASS S.P.A., IT 

Via Fossanuova, 59, 55016 PORCARI (LU), 

Italia 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

16   - hârtie creponată (gofrată) şi netedă; produse 

din hârtie şi/sau din celuloză pentru scopuri 

casnice, pentru curăţare, igienă şi îngrijire 

personală, inclusiv batiste, şerveţele pentru 

faţă, feţe de masă, şerveţele de masă, ştergare 

şi şerveţele rulou pentru bucătărie şi hârtie 

igienică ambalată pentru scopuri casnice, pen-

tru instituţii publice şi pentru scopuri industriale. 
 

 
 

(210) 030179 

(220) 2011.11.14 

(730) Dionysos-Mereni S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9,  

MD-6527, Merenii Noi, Anenii Noi,  

Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 

 

 

 

(210) 030180 

(220) 2011.11.14 

(730) LINELLA S.R.L., MD 

Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 2,  

MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

servicii de comercializare pentru terţi pres-

tate de supermarketuri, hipermarketuri, buti-

curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 030184 

(220) 2011.11.16 

(730) JALOBA Corneliu, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 15, bloc 5, ap. 115,  

MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
CHEIBAŞ Vadim, MD 

Str. Prepeliţei nr. 5, bloc 1,  

MD-2011, Chişinău, Republica Moldova 
ŢVIRCUN Victor, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 10, ap. 24,  

MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste mate-

riale, necuprinse în alte clase; produse de 

imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-

fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pen-

tru papetărie sau menaj; materiale pentru 

artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 

birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 

instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-

telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-

cuprinse în alte clase); caractere tipografice, 

clişee; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-

sonale şi sociale oferite de către terţi desti-

nate să satisfacă nevoile indivizilor. 
 

(531) CFE(5) 01.15.05; 13.01.05; 27.03.15. 

 

 

 

(210) 030186 

(220) 2011.11.18 

(730) ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 

Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 41,  

MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-

late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 

şi flori naturale; alimente pentru animale; 

malţ. 
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(210) 030187 

(220) 2011.11.18 

(730) ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 

Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 41,  

MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-

late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 

şi flori naturale; alimente pentru animale; 

malţ; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

servicii de comercializare pentru terţi pres-

tate de supermarketuri, hipermarketuri, buti-

curi şi magazine. 
 

 
 

(210) 030188 

(220) 2011.11.18 

(730) ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 

Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 41,  

MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-

late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 

şi flori naturale; alimente pentru animale; 

malţ; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

servicii de comercializare pentru terţi pres-

tate de supermarketuri, hipermarketuri, buti-

curi şi magazine. 
 

 
 

(210) 030189 

(220) 2011.11.14 

(730) Dionysos-Mereni S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9,  

MD-6527, Merenii Noi, Anenii Noi,  

Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 

(210) 030190 

(220) 2011.11.17 

(730) PRISEAJNIUC Dmitri, MD 

Str. Renaşterii nr. 4, ap.17,  

MD-4626, Cupcini, Edineţ,  

Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, op-

tice, de cântărire, de măsurare, de semnali-

zare, de control (verificare), de siguranţă 

(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 

pentru conducerea, distribuirea, transforma-

rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-

rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 

transmiterea, reproducerea sunetului sau 

imaginilor; suporturi de înregistrare magne-
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tice, discuri acustice; distribuitoare automate 

şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 

case înregistratoare, maşini de calculat, 

echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 

calculatoare; extinctoare; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 

(210) 030191 

(220) 2011.11.18 

(730) SANDRILIONA S.R.L., societate  
comercială, MD 

Str. Alexandru cel Bun  nr. 5, bloc 5,  

MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, roz, auriu, gal-

ben, maro, bej, albastru, verde, violet. 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, îngheţată plombir 

cu aromă de vanilie şi caramelă, cu toping de 

caramelă, nuci şi glazură de ciocolată; miere, 

sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare, 

muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 

gheaţă. 
 

(531) CFE(5) 01.15.21; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 

29.01.15. 

 

 

 

(210) 030198 

(220) 2011.11.18 

(730) Partidul Comuniştilor din Republica  
Moldova (PCRM), MD 

Str. Nicolae Iorga nr. 11,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste mate-

riale, necuprinse în alte clase; produse de 

imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-

fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pen-

tru papetărie sau menaj; materiale pentru 

artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 

birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 

instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-

telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-

cuprinse în alte clase); caractere tipografice, 

clişee; 
 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 

animale; geamantane şi valize; umbrele, 

umbrele de soare, bastoane; bice şi articole 

de şelărie; 
 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat şi de masă; 
 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 

capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 

artificiale; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
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39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-

rilor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 14.07.01; 14.09.07. 
 

 
 

(210) 030200 

(220) 2011.11.18 

(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 
company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, US 

300 Renaissance Center, City of Detroit,  

State of Michigan 48265-3000,  

Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

09   - module electronice de interfaţă comerciali-

zate ca o componentă a unui autovehicul 

terestru pentru interfaţa cu şi fară fir a dispo-

zitivelor electronice portabile şi mobile. 

 

 

 

(210) 030204 

(220) 2011.11.22 

(730) MAZUR Remus, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 9, bloc 2, ap. 28,  

MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, galben, albastru, al-

bastru-închis, verde. 

(511) NCL(9) 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cup-

laje şi organe de transmisie (cu excepţia 

celor pentru vehiculele terestre); instrumente 

agricole, altele decât cele acţionate manual; 

incubatoare pentru ouă; 
 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, op-

tice, de cântărire, de măsurare, de semnali-

zare, de control (verificare), de siguranţă 

(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 

pentru conducerea, distribuirea, transforma-

rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-

rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 

transmiterea, reproducerea sunetului sau 

imaginilor; suporturi de înregistrare magne-

tice, discuri acustice; distribuitoare automate 

şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 

case înregistratoare, maşini de calculat, echi-

pament pentru prelucrarea informaţiei şi cal-

culatoare; extinctoare; 
 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de us-

care, de ventilare, de distribuire a apei şi 

instalaţii sanitare. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.05.01; 26.04.13; 26.04.18; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15. 

 

 

 

(210) 030211 

(220) 2011.11.24 

(730) MEREUŢĂ Steliana, MD 

Str. Ismail nr. 86, ap. 136,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 01.01.05; 02.01.23; 02.01.25; 27.05.17; 

27.05.24. 
 

 
 

(210) 030212 

(220) 2011.11.24 

(730) MEREUŢĂ Steliana, MD 

Str. Ismail nr. 86, ap. 136,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

 
 

(210) 030213 

(220) 2011.11.23 

(730) Harrington Development Inc., PA 

Arango-Orillac Bldg., East 54 th street,  

Panama, Panama 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

34   - tutun, ţigări; articole pentru fumători, chibrituri. 
 

 
 

(210) 030214 

(220) 2011.11.23 

(730) Harrington Development Inc., PA 

Arango-Orillac Bldg., East 54 th street,  

Panama, Panama 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

34   - tutun, ţigări; articole pentru fumători, chibrituri. 

 

 

(210) 030215 

(220) 2011.11.23 

(730) Harrington Development Inc., PA 

Arango-Orillac Bldg., East 54 th street,  

Panama, Panama 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

34   - tutun, ţigări; articole pentru fumători, chibrituri. 
 

 

 

 

(210) 030216 

(220) 2011.11.23 

(730) Harrington Development Inc., PA 

Arango-Orillac Bldg., East 54 th street,  

Panama, Panama 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

34   - tutun, ţigări; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 

 

(210) 030217 

(220) 2011.11.23 

(730) Harrington Development Inc., PA 

Arango-Orillac Bldg., East 54 th street,  

Panama, Panama 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

34   - tutun, ţigări; articole pentru fumători, chibrituri. 
 

 

 

 

(210) 030218 

(220) 2011.11.23 

(730) Harrington Development Inc., PA 

Arango-Orillac Bldg., East 54 th street,  

Panama, Panama 
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(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

34   - tutun, ţigări; articole pentru fumători, chibrituri. 
 

 
 

(210) 030219 

(220) 2011.11.23 

(730) Harrington Development Inc., PA 

Arango-Orillac Bldg., East 54 th street,  

Panama, Panama 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

34   - tutun, ţigări; articole pentru fumători, chibrituri. 
 

 
 

(210) 030220 

(220) 2011.11.23 

(730) Harrington Development Inc., PA 

Arango-Orillac Bldg., East 54 th street,  

Panama, Panama 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

34   - tutun, ţigări; articole pentru fumători, chibrituri. 
 

 
 

(210) 030221 

(220) 2011.11.23 

(730) Harrington Development Inc., PA 

Arango-Orillac Bldg., East 54 th street,  

Panama, Panama 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

34   - tutun, ţigări; articole pentru fumători, chibrituri. 
 

(210) 030223 

(220) 2011.11.22 

(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

Str. Uzinelor nr. 21A,  

MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 

exclusiv: "Medical", "Market", cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 

oameni sau animale; servicii de agricultură, 

horticultură şi de silvicultură. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 030224 

(220) 2011.11.22 

(730) VERMODJE S.R.L., societate comercială, 
MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A,   

MD-2088, Ghidighici, Chişinău,  

Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-

laje dentare; dezinfectante; produse pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 030225 

(220) 2011.11.22 

(730) CENTAUR S.R.L., MD 

Str. Decebal nr. 134 A,  

MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: roşu, galben. 

(511) NCL(9) 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-

late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-

carea băuturilor; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 29.01.12. 
 

 
 

(210) 030226 

(220) 2011.11.25 

(730) FARMAPRIM S.R.L., MD 

Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  

MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-

laje dentare; dezinfectante; produse pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 

(210) 030228 

(220) 2011.11.23 

(730) TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L., MD 

Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  

MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-

culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-

riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 

pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-

rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-

duse chimice destinate conservării alimente-

lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 

lipit) destinaţi industriei; 
 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lu-

struire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-

fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 

pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 
 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-

laje dentare; dezinfectante; produse pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide. 
 

 
 

(210) 030242 

(220) 2011.11.23 

(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

Str. Uzinelor nr. 21A,  

MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 



MĂRCI  BOPI 1/2012 

 87

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 

exclusiv: "Medical", "Store", "Market", cu ex-

cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 

oameni sau animale; servicii de agricultură, 

horticultură şi de silvicultură. 
 

(531) CFE(5) 24.17.25; 27.05.01. 

 

 

 

(210) 030243 

(220) 2011.11.25 

(730) FLUMED-FARM S.R.L., societate  
comercială, MD 

Str. Cetatea Albă nr. 176,  

MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice pentru profilaxia şi 

tratamentul anginei pectorale şi infarctului 

miocardic. 
 

 

 

 

(210) 030244 

(220) 2011.11.25 

(730) ORLACT S.A., MD 

Str. Boris Glavan nr. 3,  

MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 
 

 

 

 

(210) 030245 

(220) 2011.11.25 

(730) ORLACT S.A., MD 

Str. Boris Glavan nr. 3,  

MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 
 

 

 

 

(210) 030246 

(220) 2011.11.25 

(730) ORLACT S.A., MD 

Str. Boris Glavan nr. 3,  

MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, auriu. 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise- 
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rie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 
 

(531) CFE(5) 25.03.25; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 

 

(210) 030247 

(220) 2011.11.24 

(730) MEGA CREDIT S.R.L., organizaţie  
de microfinanţare, MD 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 73, bloc 2,  

MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: albastru, galben, verde, 

alb, oranj. 

(511) NCL(9) 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-

tare; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 02.01.05; 10.03.10; 20.05.23; 26.11.12; 

27.05.02; 29.01.14. 
 

 
 

(210) 030248 

(220) 2011.11.28 

(730) VALORAND S.R.L., MD 

Str. Zagorodnaia nr. 18,  

MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, oranj. 

 

 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială. 
 

(531) CFE(5) 09.07.19; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 

29.01.13. 

 

 

 

(210) 030249 

(220) 2011.11.23 

(730) ALMANI LUX S.R.L., MD 

Bd. Dacia  nr. 58, bloc 5,  

MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-

rilor; organizarea călătoriilor; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

 

 

 

(210) 030250 

(220) 2011.11.23 

(730) ALMANI LUX S.R.L., MD 

Bd. Dacia  nr. 58, bloc 5,  

MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

 

 

 

(210) 030251 

(220) 2011.11.23 

(730) ALMANI LUX S.R.L., MD 

Bd. Dacia  nr. 58, bloc 5,  

MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

 

 

 

(210) 030252 

(220) 2011.11.24 

(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 

 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-

laje dentare; dezinfectante; produse pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 

(210) 030253 

(220) 2011.11.24 

(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-

laje dentare; dezinfectante; produse pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 

(210) 030254 

(220) 2011.11.24 

(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-

laje dentare; dezinfectante; produse pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 

(210) 030256 

(220) 2011.11.24 

(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-

laje dentare; dezinfectante; produse pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 

(210) 030257 

(220) 2011.11.24 

(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; mate-

riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-

laje dentare; dezinfectante; produse pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 

(210) 030260 

(220) 2011.11.28 

(730) MOŞCOVICI Mihail, MD 

Str. A. Hîjdeu nr. 110, ap. 10,  

MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 

răchită, corn, os. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 

 

 

 

(210) 030261 

(220) 2011.11.29 

(730) BAZIUC Elena, MD 

Str. Grenoble nr. 203, ap. 33,  

MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-
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rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 
 

 
 

(210) 030265 

(220) 2011.11.29 

(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Munceşti nr. 801,  

MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 

(210) 030279 

(220) 2011.11.30 

(730) OLEINA SA, CH 

Route de Florissant 13, 1206 GENEVE,  

Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 

uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 

ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 

comestibile; substanţe grase pentru fabricarea 

grăsimilor comestibile, uleiuri vegetale, 

margarină, unt, cremă de unt, unt de arahide, 

unt de cacao, unt de cocos, grăsime de co-

cos, ulei de cocos, ulei comestibil de rapiţă, 

ulei comestibil din seminţe de palmier, grăsimi 

comestibile din oase, ulei de susan, ulei de 

floarea-soarelui comestibil, ulei de măsline, 

amestecuri de grăsimi pentru tartine. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

(210) 030280 

(220) 2011.12.01 

(730) ZAHARIA Victor, MD 

Str. Marii Adunări Naţionale nr. 8, ap. 56,  

MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 

transportabile; materiale metalice pentru 

căile ferate; cabluri şi fire metalice neelec-

trice; produse de lăcătuşărie şi feronerie 

metalică; tuburi metalice; seifuri; produse 

metalice necuprinse în alte clase; minereuri; 
 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 

alte clase; produse din materiale plastice se-

miprelucrate; materiale de călăfătuire, 

etanşare şi izolare, conducte flexibile nemeta-

lice; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 

(210) 030281 

(220) 2011.12.01 

(730) TINERII DEMOCRAŢI, asociaţie  
obştească, MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni  

nr. 45, of. 207,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru, galben. 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.15; 26.04.13; 29.01.12. 
 

 
 

(210) 030286 

(220) 2011.12.02 

(730) BYD COMPANY LIMITED, CN 

Yan'an Road, Kuichong Town, Longgang 

District, Shenzhen, China 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

12   - vehicule de locomoţie terestră, aeriană, 

navală sau feroviară; vehicule electrice; au-

tomobile; motoare pentru vehicule terestre; 

dispozitive antifurt pentru vehicule; caroserii 

pentru automobile; motociclete; biciclete; 

drezine; autocare; volane pentru vehicule; 

garnituri interioare pentru vehicule (capito-

naj); roţi de vehicule; avioane; bărci; indica-

toare de direcţie pentru vehicule; paraşocuri 

pentru vehicule; anvelope pentru roţi de ve-

hicule; motoare pentru vehicule terestre; 

maşini de sport; portbagaje pentru vehicule; 

huse pentru scaune de vehicule; autobuze; 

caravane (remorci de camping); amortizoare 

pentru automobile; portiere pentru vehicule; 

segmenţi de frână pentru vehicule; şasiuri 

pentru vehicule; avertizoare de marşarier 

pentru vehicule; cărucioare pentru copii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.21; 27.07.01. 
 

 
 

(210) 030287 

(220) 2011.12.02 

(730) ZAHARIA Victor, MD 

Str. Marii Adunări Naţionale nr. 8, ap. 56,  

MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova 

(540)  
 

 

(511) NCL(9) 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 

transportabile; materiale metalice pentru 

căile ferate; cabluri şi fire metalice neelec-

trice; produse de lăcătuşărie şi feronerie 

metalică; tuburi metalice; seifuri; produse 

metalice necuprinse în alte clase; minereuri; 
 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de us-

care, de ventilare, de distribuire a apei şi 

instalaţii sanitare. 
 

 
 

(210) 030288 

(220) 2011.12.05 

(730) DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD 

Str. Dacia nr. 1,  

MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi,  

Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 

(210) 030289 

(220) 2011.12.05 

(730) United States Polo Association, US 

771 Corporate Drive, Suite 430, Lexington, 

Kentucky 40503, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 

18   - produse din piele, inclusiv sacoşe, rucsacuri, 

geamantane şi valize, serviete, huse pentru 

chei şi portvizite pentru cărţi de vizită, genţi, 

poşete, saci de voiaj, umbrele. 
 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.20; 03.03.01; 21.03.07. 

 

 

 

(210) 030290 

(220) 2011.12.05 

(730) United States Polo Association, US 

771 Corporate Drive, Suite 430, Lexington, 

Kentucky 40503, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

18   - produse din piele, inclusiv sacoşe, rucsacuri, 

geamantane şi valize, serviete, huse pentru 

chei şi portvizite pentru cărţi de vizită, genţi, 

poşete, saci de voiaj, umbrele; 
 

25   - îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii, 

inclusiv topuri, pantaloni, blugi, fuste, pal-

toane, jachete, cravate, curele, articole pen-

tru acoperirea capului, încălţăminte, costume 

de baie, îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcă-

minte pentru divertisment, îmbrăcăminte 

pentru activităţi sportive, pantaloni pentru 

antrenament, şorturi, cămăşi, pălării şi şepci. 
 

(531) CFE(5) 24.17.02; 27.05.17. 

 

 

 

(210) 030291 

(220) 2011.12.05 

(730) CURMEI Ion, MD 

Str. Ginta Latină nr. 15, bloc 2, ap. 19,  

MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

 

 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 

 

 

 

(210) 030298 

(220) 2011.12.05 

(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

Plot No. 90, Sector-32, Gurgaon-122001, 

Haryana, India 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; prepa-

rate farmaceutice şi medicale pentru uz 

uman şi veterinar. 
 

 
 

(210) 030299 

(220) 2011.12.05 

(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

Plot No. 90, Sector-32, Gurgaon-122001, 

Haryana, India 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; prepa-

rate farmaceutice şi medicale de uz uman şi 

veterinar. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 

(210) 030304 

(220) 2011.12.06 

(730) ADVALOREM S.R.L., societate  
comercială, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  

MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cup-

laje şi organe de transmisie (cu excepţia 

celor pentru vehiculele terestre); instrumente 

agricole, altele decât cele acţionate manual; 

incubatoare pentru ouă. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 

(210) 030305 

(220) 2011.12.06 

(730) ADVALOREM S.R.L., societate  
comercială, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  

MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cup-

laje şi organe de transmisie (cu excepţia 

celor pentru vehiculele terestre); instrumente 

agricole, altele decât cele acţionate manual; 

incubatoare pentru ouă. 
 

 

 

 

 

(210) 030307 

(220) 2011.12.06 

(730) ZARINI Valter, IT 

Str. Bottenigo, nr. 23/8, 30175,  

Marghera-Venezia, Italia 
CECCHETTO Martino, IT 

Str. Genova, nr. 2/B, 30020,  

Marcon (Ve), Italia 
 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lu-

struire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-

fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 

pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste mate-

riale, necuprinse în alte clase; produse de 

imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-

fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pen-

tru papetărie sau menaj; materiale pentru 

artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 

birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 

instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-

telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-

cuprinse în alte clase); caractere tipografice, 

clişee. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 

(111) 21143 

(151) 2011.02.28 

(181) 2018.12.24 

(210) 024802 

(220) 2008.12.24 

(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN" UA 

Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,  

Ucraina 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

30   - produse de cofetărie, îngheţată. 

 

 

 

 

(111) 21967 

(151) 2011.10.17 
(181) 2019.06.02 

(210) 025441 

(220) 2009.06.02 

(730) Wolf Oil Corporation, naamloze 
vennootschap, BE 

Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, 

Belgia 
(540)  

 

 

 

 

 

(591) Culori revendicate: roşu, alb. 

(511) NCL(9) 

01 - produse antigel; 

03 - preparate pentru curăţarea vehiculelor şi a 

bicicletelor; 

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; produse petrolie-

re; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, ume-

zirea şi compactarea pulberilor; combustibili 

(inclusiv benzină pentru motoare) şi substan-

ţe pentru iluminat. 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 

(111) 22009 

(151) 2011.10.26 
(181) 2020.08.18 

(210) 027636 

(220) 2010.08.18 

(730) NEW MEGA PRESS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 98,  

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: “NEW “, cu excepţia exe-

cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: ciocolăţiu, alb, oranj. 

(511) NCL(9) 

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-

rie; articole pentru legătorie; fotografii; pape-

tărie; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-

tărie sau menaj; materiale pentru artişti; pen-

sule; maşini de scris şi articole de birou (cu 

excepţia mobilelor); materiale de instruire sau 

învăţământ (cu excepţia aparatelor); materia-

le plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 

clase); caractere tipografice, clişee. 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.06; 26.04.11; 26.11.12; 

27.05.01; 29.01.13. 
 

 
 

(111) 22011 

(151) 2011.11.02 
(181) 2020.02.17 

(210) 026783 

(220) 2010.02.17 
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(730) BIO COMPONJ RAPS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

Str. Jukovski nr. 79, MD-4706,  

Lipcani, Briceni, Republica Moldova 
(540) 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: “Natur”, Oil“, cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, verde, roşu. 

(511) NCL(9) 

29 - uleiuri. 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.19; 05.05.20; 05.09.17; 

27.03.11; 27.05.08; 29.01.13. 
 

 
 

(111) 22020 

(151) 2011.10.26 

(181) 2019.12.03 

(210) 026260 

(220) 2009.12.03 

(730) Paramount International IP Holding Com-
pany, US 

11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Ange-

les, California 90064, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "Wonderful", "PISTACHIOS", 

cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 

29   - nuci prelucrate; 

31   - nuci. 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.07.06; 25.01.15; 27.03.01; 

27.05.01. 
 

 
 

(111) 22021 

(151) 2011.10.26 

(181) 2019.12.03 

(210) 026261 

(220) 2009.12.03 

(730) Paramount International IP Holding Com-
pany, US 

11444 West Olympic Blvd., 10th Floor,  

Los Angeles, California 90064,  

Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Wonderful", cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 

29   - nuci prelucrate; 

31   - nuci. 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.03.01; 27.05.08. 
 

 
 

(111) 22022 

(151) 2011.10.15 

(181) 2020.05.25 

(210) 027215 

(220) 2010.05.25 

(730) MIGAI Nadejda, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,  

MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

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

tive şi culturale; 

43   - servicii de cazare temporară. 

 

 

 

(111) 22023 

(151) 2011.10.24 

(181) 2020.04.27 

(210) 027046 

(220) 2010.04.27 

(730) SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, 
MD 

Str. Alexandru cel Bun  nr. 5, bloc 5,  

MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, auriu,  

bej. 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 

din cereale, pâine, produse de patiserie şi 

cofetărie, îngheţată, îngheţată cu ciocolată şi 

aromă de fistic, cu toping de ciocolată, glazură 

de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop de mela-

să, drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, 

sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

(531) CFE(5) 01.01.10; 01.15.09; 05.07.08; 26.01.18; 

27.05.03; 29.01.15. 

 

 

 

 

 

(111) 22024 

(151) 2011.10.31 

(181) 2020.06.18 

(210) 027324 

(220) 2010.06.18 

(730) Trendseter S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 126, of. 45, 

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 

 

 

 

(111) 22025 

(151) 2011.11.04 
(181) 2020.10.08 

(210) 027915 

(220) 2010.10.08 

(730) Anadolu Efes Technical and Management 
Consultancy N.V., AN 

Landhuis Joonchi, Kava Richard J. Beaujon 

Z/N, P.O. Box 837, Curacao,  

Antilele Olandeze 
(540) 
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(526)  Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „пиво из бочонка”, cu 

excepţia executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 

(591) Culori revendicate: bordo, galben-auriu, alb, 

negru. 

(511) NCL(9) 

32 - bere. 

(531) CFE(5) 05.07.02; 07.01.13; 11.03.03; 12.03.11; 

19.03.01; 25.01.18; 28.05.00; 29.01.14. 

 

 

 

(111) 22032 

(151) 2011.11.04 

(181) 2020.07.13 

(210) 027411 

(220) 2010.07.13 

(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de 
tip închis, MD 

Str. Sverdlov nr. 109,  

MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; materia-

le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 

dentare; dezinfectante; produse pentru dis-

trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide; 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-

carea băuturilor; 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 

35   - publicitate; lucrări de birou; 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 

 

 

 

 

(111) 22034 

(151) 2011.11.13 
(181) 2020.09.15 

(210) 027761 

(220) 2010.09.15 

(730) AQUA-TABANI S.R.L., societate comercială, 
MD 

MD-4738, Tabani, Briceni, Republica Moldova 
(540) 

 

 

 

 
 

 

(526)  Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: „AQUA”, „TABANI”. 

(511) NCL(9) 

32 - ape minerale şi alte băuturi nealcoolice; bău-

turi din fructe şi sucuri de fructe. 

 

 

 

(111) 22046 

(151) 2011.11.15 

(181) 2020.02.25 

(210) 026792 

(220) 2010.02.25 

(730) TIMOFTI Vladimir, MD 

Bd. Moscova nr. 9, ap. 77,  

MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(591) Culori revendicate: galben, alb, verde, albas-

tru, roşu. 

(511) NCL(9) 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-

re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-

laţii sanitare; cu excepţia unităţilor de purifi-

care a aerului pentru utilizare comercială, 

industrială sau casnică; 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
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37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 

(531) CFE(5) 01.03.02; 05.03.14; 15.01.13; 27.05.01; 

29.01.15. 

 

 

 

(111) 22060 

(151) 2011.11.11 

(181) 2020.10.06 

(210) 027902 

(220) 2010.10.06 

(730) GRATE Alexandru, MD 

Str. Aşhabad nr. 115, bloc 1,  

MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-

te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, îngheţată, miere, 

sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare, 

muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 

gheaţă; 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-

carea băuturilor; 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

servicii de comercializare pentru terţi presta-

te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-

curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 

 

 

 

(111) 22061 

(151) 2011.11.11 

(181) 2020.10.28 

(210) 028032 

(220) 2010.10.28 

(730) STATI Gabriel, MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, bloc A,  

MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-

culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-

riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 

pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-

rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-

duse chimice destinate conservării alimente-

lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 

lipit) destinaţi industriei; 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-

lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-

rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 

şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-

tori, tipografi şi artişti; 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-

re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-

rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 

păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-

tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-

nă pentru motoare) şi substanţe pentru ilu-

minat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; materia-

le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 

dentare; dezinfectante; produse pentru dis-

trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide; 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de con-

strucţie metalice; construcţii metalice transpor-

tabile; materiale metalice pentru căile ferate; 

cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de 

lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metali-

ce; seifuri; produse metalice necuprinse în 

alte clase; minereuri; 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-

je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 

pentru vehiculele terestre); instrumente agri-

cole, altele decât cele acţionate manual; in-

cubatoare pentru ouă; 
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08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 

aparate de ras; 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-

ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-

re, de control (verificare), de siguranţă (sal-

vare) şi didactice; aparate şi instrumente 

pentru conducerea, distribuirea, transforma-

rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-

rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 

transmiterea, reproducerea sunetului sau 

imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-

ce, discuri acustice; distribuitoare automate 

şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 

case înregistratoare, maşini de calculat, 

echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 

calculatoare; extinctoare; 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-

le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 

dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 

sutură; 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-

re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-

laţii sanitare; 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 

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

focuri de artificii; 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea, 

necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-

rii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-

mente pentru măsurarea timpului; 

15   - instrumente muzicale; 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-

primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 

papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 

papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 

pensule; maşini de scris şi articole de birou 

(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 

sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 

materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-

se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 

alte clase; produse din materiale plastice 

semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-

şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 

animale; geamantane şi valize; umbrele, 

umbrele de soare, bastoane; bice şi articole 

de şelărie; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; as-

falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 

transportabile; monumente nemetalice; 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-

tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 

ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 

tuturor acestor materiale sau din materiale 

plastice; 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 

pensulelor); material pentru perii; material 

pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 

sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 

construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-

cuprinse în alte clase, 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, 

saci (necuprinse în alte clase); materiale de 

umplutură (cu excepţia cauciucului sau mate-

rialelor plastice); materiale textile fibroase 

brute; 

23   - fire de uz textil; 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat şi de masă; 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 

capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 

artificiale; 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 

produse pentru acoperirea podelelor; tapete 

murale, nu din materiale textile; 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 

(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-

te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 

şi flori naturale; alimente pentru animale; 

malţ; 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-

carea băuturilor; 
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33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

servicii de comercializare pentru terţi presta-

te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-

curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

cu excepţia serviciilor de stimulare a desfa-

cerii produselor; 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 

38   - telecomunicaţii; 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 

40   - tratament de materiale; 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-

relor şi a programelor de calculator; 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară; 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 

oameni sau animale; servicii de agricultură, 

horticultură şi de silvicultură; 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-

sonale şi sociale oferite de către terţi destina-

te să satisfacă nevoile indivizilor. 

(531) CFE(5) 01.01.12; 01.01.25; 01.15.17; 27.05.11. 

 

 

 

(111) 22067 

(151) 2011.11.04 
(181) 2020.06.18 

(210) 027343 

(220) 2010.06.18 

(730) BIROUL DE AUDIT AL TIRAJELOR  
ŞI INTERNETULUI, asociaţie, MD 

Str. A. Puşkin nr. 22, of. 555,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
(540) 

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BIROUL DE AUDIT al 

Tirajelor şi Internetului", cu excepţia execută-

rii grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 

45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-

sonale şi sociale oferite de către terţi destina-

te să satisfacă nevoile indivizilor. 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.07.01; 26.11.12; 26.15.01. 

 

 

 

(111) 22068 

(151) 2011.12.14 
(181) 2019.11.24 

(210) 026218 

(220) 2009.11.24 

(730) BUNESCU Inga, MD 

Str. Hristo Botev nr. 25, ap. 118,  

MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 
(540) 

 

 

 
 

 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: “Beep”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 

35 - publicitate; conducerea şi administrarea afa-

cerilor; lucrări de birou; 

38 - telecomunicaţii. 

(531) CFE(5) 26.04.05; 26.04.18; 27.05.22; 27.05.24. 
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(111) 22073 

(151) 2011.11.14 

(181) 2019.12.17 

(210) 026401 

(220) 2009.12.17 

(730) DEPOFARM S.R.L., MD 

Str. Arteziană nr. 13,  

MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

05   - plasturi şi materiale pentru pansamente; dez-

infectante. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 

(111) 22082 

(151) 2011.11.24 

(181) 2020.05.06 

(210) 027082 

(220) 2010.05.06 

(730) SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, 
MD 

Str. Alexandru cel Bun  nr. 5, bloc 5,  

MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Classico", "extra", cu 

excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, albastru-

deschis, gri. 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, îngheţată cu cioco-

lată şi aromă de fistic, cu toping de ciocolată, 

glazură de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop 

de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muş-

tar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 

gheaţă. 

(531) CFE(5) 27.05.03; 29.01.15. 

 

 

 

(111) 22085 

(151) 2011.08.16 

(181) 2020.07.09 

(210) 027436 

(220) 2010.07.09 

(730) ŢUREA Victor, MD 

Str. Alecu Russo nr. 61, ap. 58,  

MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor; răşini artificiale în stare brută, materiale 

plastice în stare brută; produse chimice des-

tinate conservării alimentelor; produse pentru 

dedurizarea apei, răşină schimbătoare de 

ioni, materiale filtrante; agenţi de filtrare pen-

tru industria de preparare a apelor; cărbune 

pentru filtre; absorbanţi; produse chimice 

pentru purificarea apei; 

07   - maşini şi maşini-unelte; filtre (părţi de maşini 

sau motoare); filtre (părţi ale instalaţiilor do-

mestice sau industriale); filtre de apă potabi-

lă; robinete, cartuşe pentru maşini, aparate, 

instalaţii de filtrare; 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-

re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-

laţii sanitare, inclusiv instalaţii de purificare a 

apei, instalaţii de desalinizare a apei; instala-
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ţii de epurare a apei; aparate şi instalaţii pen-

tru dedurizarea apei; aparate de filtrare pen-

tru acvarii; echipamente şi elemente filtrante; 

aparate de tratare a apei; filtre de apă şi car-

tuşe de filtrare a apei conţinând adsorbanţi 

sau răşină schimbătoare de ioni destinate 

filtrării apei pentru fierbătoare, cafetiere, 

ceainice electrice; 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

cătărie (cu excepţia celor din metale preţioa-

se sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu 

excepţia pensulelor); material pentru perii; 

material pentru curăţare; bureţi metalici; sti-

clă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi 

faianţă necuprinse în alte clase; inclusiv in-

strumente neelectrice pentru menaj şi bucă-

tărie, sifoane pentru filtrarea apei, sifoane de 

apă potabilă; 

35   - publicitate, cu excepţia publicităţii referitoare 

la maşini şi prin intermediul maşinilor; gesti-

unea afacerilor comerciale; administrare co-

mercială; studiul pieţei, investigaţii pentru 

afaceri, informaţii pentru afaceri, susţinere în 

comercializarea produselor sus-menţionate, 

import-export, lucrări de birou; servicii presta-

te de reţele de magazine specializate; recep-

ţionarea comenzilor; servicii de publicitate, 

de promovare a produselor sus-menţionate, 

servicii de publicare a textelor publicitare, 

servicii de vânzare cu amănuntul, angro; 

organizarea şi participarea la expoziţii în 

scopuri comerciale, organizarea şi participa-

rea la târguri în scopuri comerciale şi de 

promovare, relaţii cu publicul, distribuirea 

eşantioanelor, demonstrare şi etalare de 

produse; cu excepţia planificării preţurilor la 

maşini şi a evaluării preţurilor la maşini. 

(531) CFE(5) 27.01.12; 28.05.00. 
 

 
 

(111) 22097 

(151) 2011.11.28 
(181) 2019.10.23 

(210) 026045 

(220) 2009.10.23 

(730) Russian Standard Intellectual Property 
Holding AG, CH 

Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 

Elveţia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

Pulkovskoe shosse, 52, litera A.,  

p. Shushary, Saint-Petersburg, 196140,  

Federaţia Rusă 
 

(540) 

 

 

 

 

 

(511) NCL(9) 

33 - băuturi alcoolice provenite din Rusia. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 

(111) 22098 

(151) 2011.11.28 
(181) 2019.10.23 

(210) 026046 

(220) 2009.10.23 

(730) Russian Standard Intellectual Property 
Holding AG, CH 

Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 

Elveţia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU 

Pulkovskoe shosse, 52, litera A.,  

p. Shushary, Saint-Petersburg, 196140,  

Federaţia Rusă 
(540) 

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

33 - băuturi alcoolice provenite din Rusia. 

 

 

 

(111) 22101 

(151) 2011.11.16 

(181) 2019.09.23 

(210) 025903 

(220) 2009.09.23 

(730) Ideea-Prim S.R.L., societate comercială, 
MD 

Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050,  

Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 

07   - maşini, cu excepţia maşinilor de spălat vese-

lă, pahare, ustensile de bucătărie; a maşini-

lor de uscat; a variatoarelor de viteză, pom-

pelor, turbinelor, ventilatoarelor;  condensa-

toarelor; a compresoarelor, şi anume a gru-

purilor de motocompresoare pentru aparate 

şi instalaţii frigorifice; a aparatelor, dispoziti-

velor şi organelor mecanice şi electromeca-

nice pentru programarea ciclurilor de maşini; 

a utilajelor electromecanice pentru menaj 

sau bucătărie, şi anume a maşinilor pentru 

cojire, hăcuire, forfecare, decupare, răzuire, 

mărunţire, măcinare, râşnire, strecurare a 

legumelor; a râşniţelor pentru cafea şi piper, 

a mixerelor; melanjoarelor; bătătoarelor; us-

cătoarelor de legume; a tăietoarelor de pâine 

şi tăietoarelor de carne (electrice); a ferăstra-

ielor pentru oase; dospitoarelor; pietrelor de 

ascuţit; a utilajului de ridicare, şi anume pen-

tru ridicarea greutăţilor; a instalaţiilor de con-

densare; a maşinilor de vapori; malaxoarelor; 

storcătoarelor de fructe; instrumente agrico-

le, altele decât cele acţionate manual; incu-

batoare pentru ouă; 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,  

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-

ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-

re, de control (verificare), de siguranţă (sal-

vare) şi didactice; aparate şi instrumente 

pentru  conducerea, distribuirea, transforma-

rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-

rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 

transmiterea, reproducerea sunetului sau 

imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-

ce, discuri acustice; distribuitoare automate 

şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 

case înregistratoare, maşini de calculat, 

echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 

calculatoare; extinctoare; cu excepţia apara-

telor, instrumentelor, organelor şi dispozitive-

lor electrice, electromecanice, electromagne-

tice, electrotehnice, electronice, de comandă, 

de reglare; a dispozitivelor de programare şi 

de automatizare a ciclurilor de maşini; pro-

gramatoarelor de dezgheţare şi de încălzire; 

a termostatelor, teletermometrelor, inductoa-

relor, cuptoarelor pentru experimente; apara-

telor automate de declanşare prin inducţie a 

organului de comandă; dispozitivelor optice 

de ajutor vizual, şi anume ochelarilor, rame-

lor pentru ochelari, ochelarilor de soare, etu-

iurilor pentru ochelari, ochelarilor în calitate 

de sticle simple cu sau fără montură, ochela-

rilor în calitate de lupă, ramelor pentru oche-

lari din metal şi/sau din materiale sintetice, 

ochelarilor pentru citit, lornioanelor, lanţurilor 

pentru ochelari, bandelor pentru ochelari, 

etuiurilor pentru produsele enumerate; 

11   - aparate de iluminat; 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; cu 

excepţia serviciilor de comercializare cu 

amănuntul a ţesăturilor; 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-

relor şi a programelor de calculator. 

 

 

 

(111) 22102 

(151) 2011.11.23 

(181) 2020.07.19 

(210) 027456 

(220) 2010.07.19 

(730) MUSTEAŢA Vitalie, MD 

Str. Sarmizegetusa nr. 37, bloc 5, ap. 40, 

MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patise-

rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 

melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.08; 26.01.01; 26.01.05; 

28.05.00. 

 

 

 

(111) 22103 

(151) 2011.11.04 

(181) 2020.08.20 

(210) 027671 

(220) 2010.08.20 

(730) BORISENCO Ruslan, MD 

Str. Gh. Madan nr. 87, bloc 3, ap. 66,  

MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "@", "mail", "md", cu ex-

cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

38   - telecomunicaţii. 

(531) CFE(5) 22.01.05; 22.01.07; 24.17.17; 24.17.25; 

27.03.15. 
 

 
 

(111) 22104 

(151) 2011.11.04 

(181) 2020.11.03 

(210) 028058 

(220) 2010.11.03 

(730) EURO MANSARDE S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 17, bloc 2, of. 502,  

MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "EUROMANSARDE", cu 

excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-

relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.11. 

 

 

 

(111) 22111 

(151) 2011.11.28 

(181) 2020.11.17 

(210) 028132 

(220) 2010.11.17 

(730) VOLOŞIN Dmitri, MD 

Str. Petru Rareş nr. 36, ap. 38,  

MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "www", "999", "md", cu 

excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

comercializarea produselor; 

38   - telecomunicaţii. 

 

 

 

(111) 22112 

(151) 2011.12.01 

(181) 2020.12.03 

(210) 028199 

(220) 2010.12.03 

(730) BULGARU Igor, MD 

Str-la Aron Pumnul nr. 161,  

MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 

05   - produse farmaceutice, cu excepţia prepara-

telor farmaceutice pentru tratarea greţurilor 
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în transport; produse veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; materia-

le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 

dentare; dezinfectante; produse pentru dis-

trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 

erbicide; produse parafarmaceutice, prepara-

ţii medicamentoase, dietetice şi nutritive, 

suplimente nutritive medicale sub diverse 

forme. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 

(111) 22114 

(151) 2011.11.28 

(181) 2020.12.30 

(210) 028354 

(220) 2010.12.30 

(730) MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale 
S.A., bancă comercială, MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SIMPLU", "FINANCE", 

cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(9) 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.02; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.13. 
 

 
 

(111) 22125 

(151) 2011.12.08 
(181) 2020.11.23 

(210) 028166 

(220) 2010.11.23 

(730) AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău,  

Republica Moldova 

(540) 

 

 

 
 

 

(526)  Elementele mărcii asupra cărora nu se ex-

tinde dreptul exclusiv: “AUTOMOTIVE“, 

“GROUP“, cu excepţia executării grafice 

deosebite. 

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

(511) NCL(9) 

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 

(531) CFE(5) 18.01.23; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 

 

(111) 22127 

(151) 2011.12.08 

(181) 2020.12.14 

(210) 028273 

(220) 2010.12.14 

(730) ARAX-IMPEX S.R.L., firmă de producţie  
           şi comerţ, MD 

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118,  

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

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

deschis, verde. 

(511) NCL(9) 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-

ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-

re, de control (verificare), de siguranţă (sal-

vare) şi didactice; aparate şi instrumente 



MĂRCI  MD -  BOPI 1/2012   
 

 107

pentru conducerea, comutarea, transforma-

rea, acumularea, reglarea sau verificarea 

curentului electric; aparate pentru înregistra-

rea, transmiterea, reproducerea sunetului 

sau imaginilor; suporturi de înregistrare 

magnetice, discuri acustice; distribuitoare 

automate şi mecanisme pentru aparate cu 

preplată; case înregistratoare, maşini de 

calculat, echipament pentru prelucrarea in-

formaţiei şi calculatoare; extinctoare; cu ex-

cepţia greutăţilor pentru echilibru; cablurilor 

şi siguranţelor, în special pentru automobile; 

clemelor de baterii şi papucilor de cablu; 

învelişurilor de cablu; fişelor de prize de cu-

rent, bornelor de fixare a cablurilor; 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-

primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 

papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 

papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 

pensule; maşini de scris şi articole de birou 

(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 

sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 

materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-

se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

38   - telecomunicaţii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 

(531) CFE(5) 02.09.04; 16.01.05; 16.01.25; 26.04.04; 

26.04.18; 26.11.12; 27.05.09; 28.05.00; 29.01.13. 

 

 

 

(111) 22132 

(151) 2011.12.01 

(181) 2020.11.15 

(210) 028117 

(220) 2010.11.15 

(730) COIALNÎC Victor, MD 

Str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 76,  

MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(9) 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; ţiga-

rete; trabucuri; ţigări; brichete pentru fumă-

tori; tutun de prizat; pipe cu tutun; punguliţe 

cu tutun; tutun de mestecat; hârtie de ţigare-

te; filtre pentru ţigarete. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate în decembrie 2011 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data  

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  028182 2010.11.24 15076 2011.11.10 32 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul 
North Carolina, US 

2/2011  

2  024313 2008.10.02 20898 2011.10.12 07,08,09, 
18,20 

Hoffmann GmbH 
Qualitätswerkzeuge, DE 

2/2009  

3  024802 2008.12.24 21143 2011.02.28 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

5/2009 1/2012 

4  028489 2011.01.26 21854 2011.12.05 32 Playboy Enterprises International, 
Inc., US 

3/2011  

5  026229 2009.11.25 21939 2011.10.17 33 Vidkryte actsionerne tovarystvo 
"Koblevo", UA 

2/2010  

6  026242 2009.11.27 21940 2011.10.17 33 Vidkryte aktsionerne tovarystvo 
"Koblevo", UA 

2/2010  

7  027156 2010.05.19 21955 2011.10.17 32 CAHULPAN S.A., MD 8/2010  

8  027352 2010.06.24 21956 2011.10.20 32 Georges Monin S.A.S., FR 10/2010  

9  027517 2010.07.23 21957 2011.10.19 05 NOVARTIS AG, CH 10/2010  

10  027592 2010.08.06 21958 2011.10.18 06,07,08,20 Shyang Yun Tools Co., Ltd., TW 12/2010  

11  028436 2011.01.13 21959 2011.12.05 09,16,41 Pivot Point International, Inc., US 4/2011  

12  027620 2010.08.17 21960 2011.10.18 30 Wm. WRIGLEY Jr. Company, US 12/2010  

13  027717 2010.09.01 21961 2011.10.19 09 YIGIT AKÜ MALZEMELERI 
NAKLIYAT TURIZM INŞAAT 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

12/2010  

14  028219 2010.12.02 21963 2011.10.20 09,35,37,45 Tehnograda S.R.L., organizaţie  
de pază, MD 

2/2011  

15  028328 2010.12.20 21965 2011.10.21 39 RUSU Inga, MD 2/2011  

16  028864 2011.03.17 21966 2011.10.24 35,42 VERITRANS-PLUS S.R.L., 
laborator de încercări, MD 

5/2011  

17  025441 2009.06.02 21967 2011.10.17 01,03,04 Wolf Oil Corporation, naamloze 
vennootschap, BE 

8/2009 1/2012 

18  026602 2010.02.03 21968 2011.10.24 11,12,39 PPH Polcar, PL 4/2010  

19  026603 2010.02.02 21986 2011.10.24 09,25,33, 
41,43 

Frank Sinatra Enterprises, LLC, 
US 

4/2010  

20  027596 2010.08.10 22008 2011.10.27 01,35 SUPRACOLOR S.R.L., societate 
comercială, MD 

11/2010  

21  027636 2010.08.18 22009 2011.10.26 16 NEW MEGA PRESS S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

11/2010 1/2012 

22  028441 2011.01.20 22010 2011.10.26 25,35 SANATA & CO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

3/2011  

23  026783 2010.02.17 22011 2011.11.02 29 BIO COMPONJ RAPS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

6/2010 1/2012 

24  025722 2009.08.07 22012 2011.11.02 33 BOSTAN Victor, MD 11/2009  

25  028256 2010.12.08 22013 2011.11.02 45 GARANT SECURITATE S.R.L., 
organizaţie de pază, MD 

3/2011  

26  028153 2010.11.17 22014 2011.11.01 25 TJ Footwear Ltd, GB 2/2011  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27  028511 2011.01.27 22015 2011.11.01 09 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Toyota 
Motor Corporation), JP 

3/2011  

28  028512 2011.01.27 22016 2011.11.01 09 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Toyota 
Motor Corporation), JP 

3/2011  

29  028104 2010.11.11 22017 2011.11.04 03,05,11,14, 
16,18,21,25, 

28,41 

The Coca-Cola Company, US 2/2011  

30  028135 2010.11.17 22018 2011.11.07 03,09,14,16, 
18,21,24,25, 
28,30,32,35, 

38,41,42 

The Cartoon Network, Inc., US 2/2011  

31  026260 2009.12.03 22020 2011.10.26 29,31 Paramount International IP  
Holding Company, US 

3/2010 1/2012 

32  026261 2009.12.03 22021 2011.10.26 29,31 Paramount International IP  
Holding Company, US 

3/2010 1/2012 

33  027215 2010.05.25 22022 2011.10.15 35,41,43 MIGAI Nadejda, MD 8/2010 1/2012 

34  027046 2010.04.27 22023 2011.10.24 30 SANDRILIONA S.R.L., societate 
comercială, MD 

9/2010 1/2012 

35  027324 2010.06.18 22024 2011.10.31 35,41 Trendseter S.R.L., MD 9/2010 1/2012 

36  027915 2010.10.08 22025 2011.11.04 32 Anadolu Efes Technical and  
Management Consultancy N.V., AN 

12/2010 1/2012 

37  028128 2010.11.16 22026 2011.11.01 25 Ultimate Brand Management,  

LLC, US 

2/2011  

38  028183 2010.11.24 22028 2011.11.10 32 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul 
North Carolina, US 

2/2011  

39  028184 2010.11.24 22029 2011.11.10 32 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul 
North Carolina, US 

2/2011  

40  028185 2010.11.24 22030 2011.11.10 32 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul 
North Carolina, US 

2/2011  

41  028162 2010.11.22 22031 2011.11.09 30 Cadbury UK Limited, GB 2/2011  

42  027411 2010.07.13 22032 2011.11.04 05,30,32, 
33,35,43 

BUKET MOLDAVII, societate  
pe acţiuni de tip închis, MD 

9/2010 1/2012 

43  028472 2011.01.25 22033 2011.11.14 35,42 X-PLAN-E S.R.L., MD 4/2011  

44  027761 2010.09.15 22034 2011.11.13 32 AQUA-TABANI S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2010 1/2012 

45  028296 2010.12.13 22037 2011.11.07 09,36,38,42 Orange Brand Services Limited, GB 4/2011  

46  028333 2010.12.21 22039 2011.11.14 35,38,41 SCORŢESCU Liudmila, MD 
ARAKELYAN Artur, MD 

4/2011  

47  028339 2010.12.23 22040 2011.11.14 33 Tymchik Vitaliy Ivanovich, UA 3/2011  

48  028469 2011.01.25 22045 2011.11.14 25 FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE FOOTBALL, FR 

4/2011  

49  026792 2010.02.25 22046 2011.11.15 11,35,37 TIMOFTI Vladimir, MD 6/2010 1/2012 

50  027028 2010.04.27 22047 2011.11.11 32 KAVPEN S.R.L., MD 9/2010  

51  028210 2010.11.30 22048 2011.11.14 41,44 REDKOZUBOVA Alina, MD 2/2011  

52  028266 2010.12.10 22049 2011.11.15 29,30 MARŢINIUC Victoria, MD 3/2011  

53  028267 2010.12.10 22050 2011.11.15 29,30 MARŢINIUC Victoria, MD 3/2011  

54  028319 2010.12.16 22051 2011.11.14 32 Red Bull GmbH, AT 4/2011  

55  028147 2010.11.26 22053 2011.11.15 05 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo 
tipa "Galicifarm", UA 

2/2011  

56  028148 2010.11.26 22054 2011.11.15 05 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo 
tipa "Galicifarm", UA 

2/2011  

57  028149 2010.11.26 22055 2011.11.15 05 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo 
tipa "Galicifarm", UA 

2/2011  

58  028150 2010.11.26 22056 2011.11.15 05 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo 
tipa "Galicifarm", UA 

2/2011  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59  028151 2010.11.26 22057 2011.11.15 05 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo 
tipa "Galicifarm", UA 

2/2011  

60  028152 2010.11.26 22058 2011.11.15 05 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo 
tipa "Galicifarm", UA 

2/2011  

61  028163 2010.11.22 22059 2011.11.15 30 Cadbury Ireland Limited, IE 2/2011  

62  027902 2010.10.06 22060 2011.11.11 29,30,32, 
33,35,43 

GRATE Alexandru, MD 1/2011 1/2012 

63  028032 2010.10.28 22061 2011.11.11 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 

STATI Gabriel, MD 1/2011 1/2012 

64  028114 2010.11.11 22062 2011.11.11 09,39,40,42 NationPower AG, CH 2/2011  

65  028222 2010.12.02 22064 2011.11.11 31 Otkrytoe aktsionernoe 
obshchestvo "Aston Produkty 
Pitania i Pishchevye Ingredienty", 
RU 

2/2011  

66  028223 2010.12.02 22065 2011.11.11 31 Otkrytoe aktsionernoe 
obshchestvo "Aston Produkty 
Pitania i Pishchevye Ingredienty", 
RU 

2/2011  

67  028244 2010.12.09 22066 2011.11.11 35,41,43 ARTEMIEV Serghei, MD 2/2011  

68  027343 2010.06.18 22067 2011.11.04 35,36,45 BIROUL DE AUDIT AL  
TIRAJELOR ŞI INTERNETULUI, 
asociaţie, MD 

9/2010 1/2012 

69  026218 2009.11.24 22068 2011.12.14 35,38 BUNESCU Inga, MD 3/2010 1/2012 

70  026256 2009.12.04 22069 2011.10.13 35,36,38, 
39,41,43 

ODEON TURIZM IŞLETMECILIGI 
ANONIM ŞIRKETI, TR 

2/2010  

71  027750 2010.09.09 22070 2011.11.14 45 NAGACEVSCHI Vitalie, MD 12/2010  

72  028161 2010.11.19 22071 2011.11.10 35 LAPMOL S.R.L., MD 2/2011  

73  026401 2009.12.17 22073 2011.11.14 05 DEPOFARM S.R.L., MD 3/2010 1/2012 

74  028231 2010.12.06 22074 2011.11.14 35 ROYAL MART S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

3/2011  

75  028307 2010.12.17 22075 2011.11.09 30,35 ALMAIAN S.R.L., MD 3/2011  

76  028102 2010.11.11 22076 2011.11.16 03,05,11,14, 
16,18,21,25, 

28,41 

The Coca-Cola Company, US 2/2011  

77  028131 2010.11.16 22078 2011.11.18 37 LUNGU Dorin, MD 2/2011  

78  028186 2010.11.24 22079 2011.11.18 32 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul 
North Carolina, US 

2/2011  

79  028187 2010.11.24 22080 2011.11.18 32 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul 
North Carolina, US 

2/2011  

80  027082 2010.05.06 22082 2011.11.24 30 SANDRILIONA S.R.L., societate 
comercială, MD 

9/2010 1/2012 

81  027953 2010.10.13 22083 2011.11.22 25,35 Orjehovsikîi Dmîtro Vasîliovîci, UA  

Orjehovsikîi Andrii Vasîliovîci, UA 

3/2011  

82  028585 2011.02.17 22084 2011.11.21 07,08,35,37 TEOCOM-LUX S.R.L., societate 
comercială, MD 

4/2011  

83  027436 2010.07.09 22085 2011.08.16 01,07,11, 
21,35 

ŢUREA Victor, MD 10/2010 1/2012 

84  028401 2011.01.10 22086 2011.11.25 34 Harrington Development Inc., PA 4/2011  

85  028402 2011.01.10 22087 2011.11.25 34 Harrington Development Inc., PA 4/2011  

86  028404 2011.01.10 22088 2011.11.25 34 Harrington Development Inc., PA 4/2011  

87  028341 2010.12.23 22089 2011.12.05 09 Mitel Networks Corporation, CA 3/2011  
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88  028418 2011.01.14 22090 2011.11.22 29,35 AUGUR PERLA S.A., MD 3/2011  

89  028505 2011.01.28 22091 2011.11.22 19,35 LKV-SERVICE S.R.L., MD 3/2011  

90  028564 2011.02.11 22092 2011.11.24 29 WILMAR INTERNATIONAL  
LIMITED, SG 

4/2011  

91  028568 2011.02.11 22093 2011.11.28 29 WILMAR INTERNATIONAL  
LIMITED, SG 

4/2011  

92  028569 2011.02.11 22094 2011.11.28 29 WILMAR INTERNATIONAL  
LIMITED, SG 

4/2011  

93  028570 2011.02.11 22095 2011.11.28 29 WILMAR INTERNATIONAL  
LIMITED, SG 

4/2011  

94  028342 2010.12.23 22096 2011.12.05 09 Mitel Networks Corporation, CA 3/2011  

95  026045 2009.10.23 22097 2011.11.28 33 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company  
''Roust Incorporated'', RU 

3/2010 1/2012 

96  026046 2009.10.23 22098 2011.11.28 33 Russian Standard Intellectual 
Property Holding AG, CH 
Closed joint stock company  
''Roust Incorporated'', RU 

3/2010 1/2012 

97  028265 2010.12.09 22099 2011.11.28 05 DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED, JP 

3/2011  

98  028293 2010.12.21 22100 2011.11.18 19,35,37,39 BASTR-COM S.R.L., MD 3/2011  

99  025903 2009.09.23 22101 2011.11.16 07,09,11, 
35,42 

Ideea-Prim S.R.L., societate  
comercială, MD 

12/2009 1/2012 

100  027456 2010.07.19 22102 2011.11.23 30 MUSTEAŢA Vitalie, MD 10/2010 1/2012 

101  027671 2010.08.20 22103 2011.11.04 35,38 BORISENCO Ruslan, MD 11/2010 1/2012 

102  028058 2010.11.03 22104 2011.11.04 35,36,37,42 EURO MANSARDE S.R.L., MD 2/2011 1/2012 

103  025686 2009.08.06 22108 2011.11.30 32,33,35, 
41,43 

HEINEKEN ENTREPRISE, FR 10/2009  

104  027034 2010.04.28 22109 2011.11.29 44 PRIMA MEDICA S.R.L., societate 
comercială, MD 

7/2010  

105  028132 2010.11.17 22111 2011.11.28 35,38 VOLOŞIN Dmitri, MD 2/2011 1/2012 

106  028199 2010.12.03 22112 2011.12.01 05 BULGARU Igor, MD 2/2011 1/2012 

107  028245 2010.12.06 22113 2011.12.01 35,36 SALEMI Rosario, MD 4/2011  

108  028354 2010.12.30 22114 2011.11.28 36 MOBIASBANCĂ-Groupe Societe 
Generale S.A., bancă comercială, 
MD 

3/2011 1/2012 

109  028423 2011.01.19 22115 2011.11.28 21,33,35 CABIGRUP S.R.L., societate  
comercială, MD 

4/2011  

110  028424 2011.01.19 22116 2011.11.28 21,33,35 CABIGRUP S.R.L., societate  
comercială, MD 

4/2011  

111  028425 2011.01.19 22117 2011.11.28 21,33,35 CABIGRUP S.R.L., societate  
comercială, MD 

4/2011  

112  028426 2011.01.19 22118 2011.11.28 21,33,35 CABIGRUP S.R.L., societate  
comercială, MD 

4/2011  

113  028461 2011.01.21 22119 2011.11.28 41 BABAN Oleg, MD 4/2011  

114  028581 2011.02.08 22120 2011.11.28 25,28 Nike International Ltd., US 4/2011  

115  027809 2010.09.16 22121 2011.12.01 35 FARMASI COSMETIC S.R.L., MD 11/2010  

116  027904 2010.10.12 22122 2011.11.30 16,25,35, 
38,41,42 

ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., 
societate comercială, RO 

2/2011  

117  027426 2010.07.07 22123 2011.12.05 05,29,30,32 Heinz Italia S.p.A., IT 4/2011  

118  026499 2010.01.28 22124 2011.12.08 29,30,31 TANIO S.A.U., ES 4/2010  

119  028166 2010.11.23 22125 2011.12.08 35,37,39,41 AUTO MALL S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

2/2011 1/2012 

120  028243 2010.12.03 22126 2011.11.24 12,35,37,38 STRESTIAN Mihail, MD 2/2011  

121  028273 2010.12.14 22127 2011.12.08 09,16,38,41 ARAX-IMPEX S.R.L., firmă  
de producţie şi comerţ, MD 

3/2011 1/2012 

122  028312 2010.12.16 22128 2011.12.08 34,35 GOGU Marin, MD 3/2011  

123  028353 2010.12.29 22129 2011.12.08 33 DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD 5/2011  
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124  028415 2011.01.10 22130 2011.12.12 34 PHILIP MORRIS BRANDS 
S.A.R.L., CH 

4/2011  

125  028471 2011.01.25 22131 2011.12.08 07,12 TEHNO-AS GROUP S.R.L., MD 3/2011  

126  028117 2010.11.15 22132 2011.12.01 34 COIALNÎC Victor, MD 2/2011 1/2012 

127  028630 2010.11.01 22133 2011.12.08 03,05,16, 
21,35 

Vion-Impex S.R.L., MD 4/2011  

128  028637 2011.02.18 22134 2011.12.08 05 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

4/2011  

129  028638 2011.02.18 22135 2011.12.12 05 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2011  

130  028640 2011.02.18 22136 2011.12.12 05 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2011  

131  028641 2011.02.18 22137 2011.12.12 05 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2011  

132  028670 2011.02.22 22138 2011.12.12 30,31,39 SEVEX-PRIM S.R.L., MD 5/2011  

133  028674 2011.02.23 22139 2011.12.12 30,35,39 SUDZUCKER MOLDOVA S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

5/2011  

134  028701 2011.02.25 22140 2011.12.05 01,17,19 IRINDA-PRIM S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2011  

135  028744 2011.03.09 22141 2011.12.08 05 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2011  

136  028745 2011.03.09 22142 2011.12.12 05 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2011  

137  028041 2010.11.01 22143 2011.12.06 03,05,16 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 3/2011  

138  028213 2010.12.01 22144 2011.12.06 02,19 LUNGU Dorin, MD 3/2011  

139  028446 2011.01.18 22145 2011.12.06 05 Amgen Inc., US 3/2011  

140  028447 2011.01.18 22146 2011.12.06 05 Amgen Inc., US 3/2011  

141  028466 2011.01.21 22147 2011.12.08 42 KUSNIRENCO Serghei, MD 4/2011  

142  028562 2011.02.10 22148 2011.12.05 43 VILA VERDE S.R.L., MD 4/2011  

143  027619 2010.08.17 22222 2011.10.18 30 Wm. WRIGLEY Jr. Company, US 12/2010  
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Lista mărcilor reînnoite  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 R 7933 2020.04.25 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

12/2000 5/2001 

2 R 8339 2020.08.30 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova 

7/2001 12/2001 

3 R 8502 2020.12.22 33,35 MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

10/2001 3/2002 

4 R 8529 2021.03.12 32 BEERMASTER S.A., întreprindere mixtă  
moldo-cehă, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 35,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

10/2001 3/2002 

5 R 8729 2020.05.10 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/2001 7/2002 

6 R 8778 2021.09.24 03,05,12, 
14,20,25, 
32,33,34 

STAŞCOV Roman, MD 
Drumul Crucii nr. 97, bloc 1, ap. 6,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

2/2002 7/2002 

7 R 8837 2021.07.10 35 ASTORTA S.A., MD 
Str. Kiev nr. 2 ,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

3/2002 8/2002 

8 R 8897 2021.07.26 05 Chemtura Corporation (Delaware  
Corporation), US 
199 Benson Road, Middlebury, Connecticut 
06749, Statele Unite ale Americii 

4/2002 9/2002 

9 R 8998 2021.09.17 30 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia 
statului Delaware, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

5/2002 10/2002 

10 R 8999 2021.09.17 30 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia 
statului Delaware, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

5/2002 10/2002 

11 R 9022 2021.09.28 05 SYNGENTA LIMITED, GB 
Syngenta European Regional Centre, Priestley 
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, Regatul Unit 

5/2002 10/2002 

12 R 9026 2021.10.05 05 Syngenta Corp Protection Inc., US 
410 Swing Road, Greensboro, North Carolina 
27409, Statele Unite ale Americii 

5/2002 10/2002 

13 R 9027 2021.10.05 05 SYNGENTA LIMITED, GB 
Syngenta European Regional Centre, Priestley 
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, Regatul Unit 

5/2002 10/2002 

14 R 9057 2021.10.19 32,33,35 Wine International Project S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

6/2002 11/2002 

15 R 9058 2021.10.19 32,33,35 Wine International Project S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

6/2002 11/2002 
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16 R 9066 2021.10.30 29,35 LAPMOL S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 17,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

6/2002 11/2002 

17 R 9067 2021.10.30 36 UNIBANK S.A., bancă comercială, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

6/2002 11/2002 

18 R 9075 2021.11.07 05 C.P. Pharmaceuticals International C.V., US 
c/o General Partners Pfizer Manufacturing LLC 
and Pfizer Production LLC 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 

6/2002 11/2002 

19 R 9114 2021.11.23 30 Floarea Soarelui  S.A., MD 
Str. 31 August nr. 6,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

7/2002 12/2002 

20 R 9115 2021.11.19 05,31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

7/2002 12/2002 

21 R 9132 2021.12.25 36 BANCA COMERCIALĂ „BANCA SOCIALĂ” 
S.A., MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 61,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7/2002 12/2002 

22 R 9134 2021.12.25 36 BANCA COMERCIALĂ „BANCA SOCIALĂ” 
S.A., MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 61,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7/2002 12/2002 

23 R 9139 2021.05.17 32 STRIMEDIT  S.R.L., MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

1/2002 12/2002 

24 R 9165 2021.12.03 16 UNIVERSAL S.p.A., IT 
Via E. De Nicola 26, 10036 Settimo Torinese, 
Torino, Italia 

8/2002 1/2003 

25 R 9166 2021.12.03 16 UNIVERSAL S.p.A., IT 
Via E. De Nicola 26, 10036 Settimo Torinese, 
Torino, Italia 

8/2002 1/2003 

26 R 9167 2021.12.03 16 UNIVERSAL S.p.A., IT 
Via E. De Nicola 26, 10036 Settimo Torinese, 
Torino, Italia 

8/2002 1/2003 

27 R 9168 2021.12.05 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

8/2002 1/2003 

28 R 9184 2021.12.12 29,30 Kuok Oils & Grains Pte Ltd, SG 
No. 1 Kim Seng Promenade, # 05-01 Great 
World City, Singapore 237994 

8/2002 1/2003 

29 R 9190 2021.09.24 42 Unitatea de Implementare şi Administrare a 
Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare, MD 
Calea Basarabiei nr. 18,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

8/2002 1/2003 

30 R 9201 2021.10.31 01,05 CEREXAGRI  S.A., FR 
1, rue des Freres Lumiere, B.P. 9, F-78373 
PLAISIR Cedex, Franţa 

8/2002 1/2003 

31 R 9203 2022.01.11 26 YKK CORPORATION, JP 
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, 
Japonia 

8/2002 1/2003 

32 R 9232 2021.11.09 30 Agrosmix-Grup S.R.L., MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 16/1, ap. 55,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

9/2002 2/2003 

33 R 9245 2022.01.09 18,25 United States Polo Association, US 
771 Corporate Drive, Suite 430, Lexington, 
Kentucky 40503, Statele Unite ale Americii 

9/2002 2/2003 

34 R 9246 2022.01.09 18,25 United States Polo Association, US 
771 Corporate Drive, Suite 430, Lexington, 
Kentucky 40503, Statele Unite ale Americii 

9/2002 2/2003 

35 R 9247 2021.10.31 01,05 CEREXAGRI S.A., FR 
1, rue des Freres Lumiere, B.P. 9, F-78373 
PLAISIR Cedex, Franţa 

9/2002 2/2003 
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36 R 9272 2022.01.09 18,25 United States Polo Association, US 
771 Corporate Drive, Suite 430, Lexington, 
Kentucky 40503, Statele Unite ale Americii 

10/2002 3/2003 

37 R 9273 2022.01.09 18,25 United States Polo Association, US 
771 Corporate Drive, Suite 430, Lexington, 
Kentucky 40503, Statele Unite ale Americii 

10/2002 3/2003 

38 R 9299 2022.02.15 30,35,39,42 ETOLAUR S.R.L., MD 
Str. Timiş nr. 3, ap. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

10/2002 3/2003 

39 R 9402 2021.12.03 16 UNIVERSAL S.p.A., IT 
Via E. De Nicola 26, 10036 Settimo Torinese, 
Torino, Italia 

12/2002 5/2003 

40 R 9452 2021.11.20 09,35 VOTA S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 12,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

1/2003 6/2003 

41 R 9474 2022.03.21 04 PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY,  
a Delaware corporation, US 
700 Milam, HOUSTON, Texas 77002,  
Statele Unite ale Americii 

1/2003 6/2003 

42 R 9549 2021.10.03 03,29,30 PLEŞCA Valeriu, MD 
Str. Aurel David nr. 3,  
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova 

2/2003 7/2003 

43 R 9587 2021.09.18 03 The  Procter  &  Gamble  Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

3/2003 8/2003 

44 R 9666 2021.04.06 07,09,11, 
20,37 

Qingdao Haier Investment Development Co., 
Ltd., CN 
Haier Industrial Zone, Qingdao Hi-Tech  
Industrial Area, Qingdao 266101, Shandong 
Province, China 

4/2003 9/2003 

45 R 9891 2021.09.24 01,03,05 HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş., TR 
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16, 
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia 

6/2003 11/2003 

46 R 10051 2021.07.26 03,09,14, 
18,24,25, 
27,35,39 

Esprit International (a California Limited 
Partnership), US 
1370 Broadway, 16th Floor, New York,  
New York 10018, Statele Unite ale Americii 

9/2003 2/2004 

47 R 10434 2021.11.21 35 AUSTRAL OFFICE SUPPLIES S.R.L.,  
întreprindere mixtă moldo-română, MD 
Str. Serghei Lazo nr. 17/1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 4/2004 
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed 
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial designs 
registration certificates, and renewed industrial designs under the national procedure shall be published 
in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). The Bulletin comprises both bibliographic data in French, English and Spanish and 
registered industrial design reproductions and is exposed over the Internet on the WIPO site, accessible 
to the public. In BOPI shall be published the lists of industrial designs registered in the Republic of 
Moldova, arranged in the order of the international registration numbers and of the ICID classes, as well 
as of those renewed in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international registration 
numbers. 

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Certificate number 

(15)  Data înregistrării  

 Date of registration 

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

 Expected expiration date of the registration validity 

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of deposit  

(22)  Data de depozit 

 Filing date of deposit 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Priority data under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Filing date of priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Publication date of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Publication date of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 

 Date of publication deferment expiration         

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

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

(54)  Indicarea produsului  

 Indication of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Representation of industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of divisional application  

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

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

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

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17 

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of the published industrial designs 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
numerical index (half-yearly) 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

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

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners forfeited of rights through non-payment of the issuance fee for the industrial design 
registration certificates 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 

designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within  
3 months following the date of publication of those applications in BOPI. 

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01 
(21) f 2011 0069 
(22) 2011.10.03 
(28) 1 
(71) МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L., ÎNTRE-

PRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, FABRICĂ 
 

 DE VINURI ŞI DIVINURI, MD 
 Str. Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardiţa,  
 Taraclia, Republica Moldova 
(72) LOUTZIK Nicolay, BG 
(54) Butelie 

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

  

1.1  1.2  1.3 
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(51) LOC (9) Cl. 11-02 
(21) f 2011 0071 
(22) 2011.10.07 
(28) 96 

(71)(72)  GÎRBU Anatolie, MD 
 Str. Vasile Alecsandri nr. 2, MD-2091,  
 Revaca, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Suvenire 

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

 

1.1  1.2 

 
 

1.3  2.1 
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(21)   f 2011 0071 
 

2.2  2.3 

 

 

 

 
3.1  3.2 

 
 

 
3.3  4.1 
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(21)   f 2011 0071 

 

 

4.2  4.3 

 
 

5.1  5.2 
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(21)   f 2011 0071 

 

 

 
5.3  6.1 

 
 

6.2  6.3 

 
 

7.1  7.2 
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(21)   f 2011 0071 
 

7.3  8.1 

 
 

8.2  8.3 
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(21)   f 2011 0071 

 

 

9.1  9.2 

 
 

9.3  10.1 

 

10.2  10.3 
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(21)   f 2011 0071 

 

 

 
11.1  11.2 

 
 

 
11.3  12.1 
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(21)   f 2011 0071 
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13.1  13.2 
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14.2  14.3 
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(21)   f 2011 0071 
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21.3  22.1 
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(21)   f 2011 0071 

23.3 
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24.2 
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24.3 
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26.2 
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27.1 

 
 
 
 
 



DESIGN        MD - BOPI 1/2012 

 

 141

(21)   f 2011 0071 

27.2 

 

27.3 
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28.2 
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96.3 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 11-02; 19-06 
(21) f 2011 0074 
(22) 2011.10.07 
(62) f 2011 0071, 2011.10.07 
(28) 3 

(71)(72)  GÎRBU Anatolie, MD 
 Str. Vasile Alecsandri nr. 2, MD-2091,  
 Revaca, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Suvenire 

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

 

1.1  1.2 

 
 
 
 
 



DESIGN        MD - BOPI 1/2012 

 

 185

(21)   f 2011 0074 

 
1.3 

 
 

 
2.1  2.2 

 

2.3 

 
 



MD - BOPI 1/2012                       DESIGN 

 

 186

(21)   f 2011 0074 
 

3.1  3.2 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 



DESIGN        MD - BOPI 1/2012 

 

 187

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele  

conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, titularul, codul ţării  
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certi-
ficatului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de de-

sene şi mo-
dele indus- 

triale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1365 2011.12.09 2016.03.23 f 2011 0025 2011.03.23 06-01, 

03 

4 MARCOR-PRIM S.R.L., 
SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Feredeului nr. 4,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

7/2011 

2 1366 2011.12.20 2016.04.29 f 2011 0037 2011.04.29 09-01 1 BULAI Natalia, MD 
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2011 

3 1367 2011.12.15 2016.04.21 f 2011 0034 2011.04.21 09-05 3 UZUN Valentina, MD 
Str. Sadovaia nr. 24,  
MD-6113, Cazaclia,  
UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

7/2011 

4 1368 2011.12.08 2016.04.06 f 2011 0028 2011.04.06 11-02 99 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 2, 
MD-2091, Revaca, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2011 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în decembrie 2011 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1349 32-00 f 2011 0017 2011.02.24 1 SULTAN Cristina, MD 10/2011 

2 1350 25-03 f 2011 0022 2011.03.16 1 GUŢU Serghei, MD 10/2011 

3 1351 26-05 f 2011 0026 2011.03.23 1 LIMITED LIABILITY 
COMPANY "LIGHTING 
TECHNOLOGIES 
PRODUCTION", RU 

10/2011 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului  
de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene 

şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)  
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele  
industriale reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 995 2016.11.24 f 2006 0103 2006.11.24 09-01 1 EFES VITANTA 
MOLDOVA BREWERY 
S.A., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2007 

3/2008 

2 1006 2016.11.22 f 2006 0104 2006.11.22 09-03 3 HALKIN Vadym 
Anatoliyovych, UA 
Vul. Grushevskogo, 2, 
kv. 26, Khmelnitskiy, 
29000, Ucraina 

8/2007 
4/2008 

3 1101 2016.11.24 f 2006 0105 2006.11.24 09-03 5 HALKIN Vadym 
Anatoliyovych, UA 
Vul. Grushevskogo, 2, 
kv. 26, Khmelnitskiy, 
29000, Ucraina 

2/2009 
5/2009 

 

 

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/075030 2010.12.13 MULLER & MEIRER 
LEDERWARENFABRIK 
GMBH, DE 

Rucsac; genţi cu 
cureluşe; valize; trusă 
pentru cosmetică / 
Knapsack; shoulder 
bags; trunks (luggage); 
toilet case / Sac à dos; 
sacoches 
[maroquinerie]; malles; 
nécessaire de beauté 
[contenant] 

03-01 10 2015.12.13 5/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 DM/075911 2011.04.20 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 5 2016.04.20 5/2011 

3 DM/075913 2011.04.22 

 

2010.10.25, 

1772781, 

EM 

I.E.R. (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS 
SIMPLIFIÉE), FR 

Antenă de comunicare  
de date / Data 
communication antenna / 
Antenne de 
communication  
de données 

14-03 1 2016.04.22 5/2011 

4 DM/075933 2011.05.03 "FREY WILLE" GMBH & 
CO KG, AT 

Bijuterii / Jewellery / 
Articles de bijouterie 

11-01 12 2016.05.03 5/2011 

5 DM/075934 2011.05.03 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE, 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 13 2016.05.03 5/2011 

6 DM/076018 2011.05.05 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Ceas de mână; carcasă 
pentru ceas; ceasuri / 
Wristwatch; watch case; 
watches /  
Montre-bracelet;  
boîte de montre; 
montres 

10-02, 07 4 2016.05.05 5/2011 

7 DM/076027 2011.05.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
 Montres-bracelets 

10-02 2 2016.05.10 5/2011 

8 DM/076028 2011.05.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

10-02 5 2016.05.10 5/2011 

 

 

 

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 
03-01 DM/075030 2010.12.13 MULLER & MEIRER 

LEDERWARENFABRIK 
GMBH, DE 

Rucsac; genţi cu 
cureluşe; valize; trusă 
pentru cosmetică / 
Knapsack; shoulder 
bags; trunks (luggage); 
toilet case / Sac à dos; 
sacoches 
[maroquinerie]; malles; 
nécessaire de beauté 
[contenant] 

10 2015.12.13 5/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-02 DM/075911 2011.04.20 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

5 2016.04.20 5/2011 

10-02 DM/075934 2011.05.03 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE  
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

13 2016.05.03 5/2011 

10-02 DM/076027 2011.05.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

2 2016.05.10 5/2011 

10-02 DM/076028 2011.05.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

5 2016.05.10 5/2011 

10-02, 
07 

DM/076018 2011.05.05 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Ceas de mână; carcasă 
pentru ceas; ceasuri / 
Wristwatch; watch case; 
watches / 
Montre-bracelet; boîte 
de montre; montres 

4 2016.05.05 5/2011 

11-01 DM/075933 2011.05.03 "FREY WILLE"  
GMBH & CO KG, AT 

Bijuterii / Jewellery / 
Articles de bijouterie 

12 2016.05.03 5/2011 

14-03 DM/075913 2011.04.22 
 

2010.10.25, 

1772781, EM 

I.E.R. (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS 
SIMPLIFIÉE), FR 

Antenă de comunicare 
de date / Data 
communication antenna / 
Antenne de 
communication de 
données 

1 2016.04.22 5/2011 

 

 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite,  
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)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/036587 CHAUMET INTERNATIONAL S.A. 
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR 

8 2016.06.03(3R) 12/1997 6/2011 

2 DM/036599 SOREMARTEC S.A., BE 1 2016.06.03(3R) 12/1997 6/2011 

3 DM/036640 DEVILLE S.A. (SOCIÉTÉ ANONYME), FR 1 2016.06.10(3R) 12/1997 6/2011 

4 DM/036652 RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES RADO S.A.), CH 

1 2016.06.11(3R) 12/1997 6/2011 

5 DM/037102 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

1 2016.07.31(3R) 12/1997 6/2011 

6 DM/040012 PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE, FR 

1 2016.06.10(3R) 12/1997 6/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 DM/056383 KRAFT FOODS GLOBAL  
BRANDS LLC, US 

1 2016.06.08(2R) 2/2002 6/2011 

8 DM/056434 BRAUN GMBH, DE 2 2016.06.25(2R) 3/2002 6/2011 

9 DM/056440 FRANZ SILL GMBH, DE 1 2016.06.27(2R) 3/2002 6/2011 

10 DM/056490 GAMM S.R.L., IT 2 2016.06.27(2R) 3/2002 6/2011 

11 DM/056491 WENKO-WENSELAAR GMBH & CO. 
KG, DE 

1 2016.06.28(2R) 3/2002 6/2011 

12 DM/056497 LEMOINE FRANCE (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

1 2016.06.11(2R) 3/2002 6/2011 

13 DM/057017 THIERRY MUGLER PARFUMS  
S.A.S (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
SIMPLIFIÉE), FR 

1 2016.05.31(2R) 4/2002 6/2011 

14 DM/058295 KRAFT FOODS GLOBAL  
BRANDS LLC, US 

6 2016.06.15(2R) 8/2002 6/2011 

15 DM/067588 MONTRES JAQUET DROZ SA 
(MONTRES JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET DROZ LTD.), CH 

3 2016.03.28(1R) 8/2006 6/2011 

16 DM/067892 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2016.06.23(1R) 11/2006 6/2011 

17 DM/067897 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

12 2016.06.23(1R) 11/2006 6/2011 

18 DM/067898 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2016.06.23(1R) 11/2006 6/2011 

19 DM/067905 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2016.06.23(1R) 11/2006 6/2011 

20 DM/067906 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

4 2016.06.23(1R) 11/2006 6/2011 

21 DM/067907 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

6 2016.06.23(1R) 11/2006 6/2011 

22 DM/067908 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2016.06.23(1R) 11/2006 6/2011 

23 DM/067913 THE PROCTER & GAMBLE  
COMPANY, US 

1 2016.06.19(1R) 4/2007 6/2011 

24 DM/067929 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

1 2016.06.13(1R) 4/2007 6/2011 

25 DM/067936 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2016.06.23(1R) 11/2006 6/2011 

26 DM/067938 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

6 2016.06.23(1R) 11/2006 6/2011 

27 DM/067941 RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES RADO SA), CH 

2 2016.06.23(1R) 11/2006 6/2011 

28 DM/068042 AEZ LEICHTMETALLRÄDER GMBH, DE 2 2016.07.11(1R) 5/2007 6/2011 

29 DM/068134 NV BEKAERT SA, BE 1 2016.09.01(1R) 7/2007 6/2011 

30 DM/068176 DAIMLER AG, DE 14 2016.09.21(1R) 7/2007 6/2011 

31 DM/068182 FERRERO S.P.A., IT 1 2016.06.20(1R) 4/2007 6/2011 

32 DM/068224 TAKẤCS, FERENC, HU 2 2016.06.16(1R) 3/2007 6/2011 
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VI 

Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor şi titlurilor de protecţie 

ale obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 

din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments produced in the legal status of the applica-

tions and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses the-

reof; data relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reins-

tated titles of protection; deprivations of rights; data relating to the assignment, license, pledge and 

franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modificărilor 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. depozit Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

027991 - 2/2011 (540) 
 

 

(540) 
 

 
2 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

028962 - 6/2011 (540) 
 

 

(540) 
 

 
3 Mărci 008366 

 

008367 
 

009332 
 

008621 
 
 

009333 

7005 
 

R 7614 
 

7933 
 

R 8281 
 
 

8729 

9/1999 
3/2000 

6/2000 
12/2000 

12/2000 
5/2001 

6/2001 
11/2001 
7/2010 

8/2001 
7/2002 

(730)  
AROMA, întreprindere de stat, 
combinatul de produse  
alcoolice, MD 

(730)  
AROMA S.A., MD 

4 Marcă 009993 R 9037 2/2002 
11/2002 

(730)  
Str. Mircea cel Bătrân nr. 11,  
MD-2044, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 103  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

5 
 
 

Mărci 10838 

010840 

9132 

9134 

7/2002 
12/2002 

(730) 
BANCA SOCIALĂ, bancă 
comercială pe acţiuni, MD 

(730) 
BANCA COMERCIALĂ "BANCA 
SOCIALĂ" S.A., MD 

6 Marcă 014603 11803 9/2004 
2/2005 

(730)  
Cristal-Flor S.A., MD 

(730)  
Cristal-Flor S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

7 Marcă 004106 R 3327 3/1996 
5/2005 

(730)  
8430 West Bryn Mawr Avenue, 
Chicago, Illinois, 60631,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
2500 Lake Cook Road,  
Riverwoods,  
IL 60015, Statele Unite  
ale Americii 

8 Marcă 010486 8897 4/2002 
9/2002 

(730)  
Chemtura USA Corporation, 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor  
statului New Jersey, US 

(730)  
Chemtura Corporation  
(Delaware Corporation), US 

9 Mărci 011288 
 

011288 

9574 
 

9575 

2/2003 
7/2003 

(730)  
One McDonald's Plaza, City  
of Oak Brook, State of Illinois 
60521, Statele Unite  
ale Americii 

(730)  
One McDonald's Plaza, City  
of Oak Brook, State of Illinois 
60523, Statele Unite  
ale Americii 

10 Marcă 025915 20197 10/2010 (730) 
Universal City Studios LLLP, US 

(730) 
Universal City Studios LLC, US 

11 Marcă 027180 21320 8/2010 
6/2011 

(730)  
EAST CONSULTING  
COMPANY S.R.L., MD 

(730)  
SEITA Tobacco CO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
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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 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 025308 

2009.04.23 
20219 

 
9/2009 

10/2010 
IOVU Evghenia, MD 
Str. Anton Crihan nr. 6,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

FILATOV Oleg, MD 
Str. Miron Costin nr. 15, 
bloc 1, ap. 105,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova  

1803 
2011.12.01 

2 Marcă 001786 
1994.05.24 

R 714 12/1994 Buttress B.V., NL 
Vleutensevaart 100,  
3532 AD Utrecht, Olanda 

UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, NL-3013 AL 
ROTTERDAM, Olanda  

1804 
2011.12.01 

3 Cereri de  
înregistrare 
a mărcii 

028551 
2011.01.28 
 

028552 
2011.01.28 

- 
 
 
- 

5/2011 
 
 

5/2011 

Sumitomo Rubber  
Industries, Ltd., JP 
 
 
 
6-9, 3-chome,  
Wakinohama-cho,  
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 
Japonia 

SUMITOMO KINZOKU 
KOGYO KABUSHIKI  
KAISHA (A/T/A SUMITOMO 
METAL INDUSTRIES, 
LTD.), JP 
5-33, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, OSAKA,  
Japonia  

1806 
2011.12.01 

4 Marcă 023488 
2008.05.14 

18521 
 
 

12/2008 
9/2009 

TOVARYSTVO Z 
OBMEJENOYU  
VIDPOVIDALNISTYU 
"SATURN LTD", UA 
Degtyarivska str., Kyiv, 
25/A, 04119, Ucraina 

SATURN HOME AP-
PLIANCES s.r.o., CZ 
 
 
Konevova 141/2660, 
13083 Prague 3 - Zizkov, 
Republica Cehă 

1807 
2011.12.02 

 

5 Marcă 027128 
2010.05.10 

21061 
 

7/2010  
5/2011 

FAUTOR S.R.L., MD 
 
Str. Petru Movilă nr. 3/2, 
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

LIPCAN Ruxanda, MD 
 
Str. Petru Movilă  
nr. 23,bloc. 2, ap. 16,  
MD-2004, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1808 
2011.12.02 

 

6  Marcă  
 

019709 
2006.07.24 

16050 10/2007 
3/2008 

International Business 
Company "Nutritek  
International, Corp.", VG 
P.O. Box 3321, Road 
Town, Tortola, Insulele 
Virgine Britanice 

Hotix Management Ltd, VG 
 
 
Geneva Place, Waterfront 
Drive, P.O.Box 3469,  
Road Town, Tortola, 
Insulele Virgine Britanice 

1809 
2011.12.02 

7 Mărci 011726 
2002.08.19 
 

026024 
2009.10.22 

9941 
 
 

20459 

7/2003 
12/2003 

 
1/2010 

12/2010 

Supermax International 
Pvt. Ltd., IN 
Malhotra House, 4th 
Floor, Opp. G.P.O. Fort, 
Mumbai-400 001, India 

Super-Max IPR Holding 
AG, CH 
c/o Schwerzmann  
Partners AG,  
Gotthardstrasse 31, 
6300 Zug, Elveţia  

1810 
2011.12.05 

8 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

027746 
2010.09.03 

- 
 

2/2011 Johnson & Johnson,  
a corporation organized 
and existing under the 
laws of the State of New 
Jersey, US 
One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933,  
Statele Unite ale Americii 

Janssen Pharmaceutica 
NV, BE 
 
 
 
Turnhoutseweg 30  
B-2340 BEERSE, Belgia 

1811 
2011.12.05 

9 Mărci 022510 
2007.12.14 
 

022511 
2007.12.14 

17789 
 
 

17790 

10/2008 
3/2009 

 
10/2008 
3/2009 

TEQUILA CUERVO, S.A. 
DE C.V., MX 
Avenida Periferico Sur 
#8500, Tlaquepaque, 
Jalisco, CP 45601,  
Mexica 

AGAVERA CAMICHINES, 
S.A. DE C.V., MX 
Periferico Sur No. 8500, 
Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, Mexica  

1812 
2011.12.06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10 Mărci 023322 

2008.04.15 
 

023845 
2008.07.04 

19508 
 
 

19582 

3/2010 
12/2011 

 
3/2010 

12/2011 

Thomson Reuters 
Finance S.A., CH 
Neuhofstrasse 1,  
6340, Baar, Elveţia 

Thomson Reuters Global 
Resources, CH 
Neuhofstrasse 1,  
6340, Baar, Elveţia 

1813 
2011.12.06 

11 Marcă 016265 
2005.02.23 

14357 8/2006 
1/2007 

12/2011 

SUCAFINA S.A., CH 
Place de Saint-Gervais 1, 
Geneva, Elveţia 

Strauss Coffee B.V., NL 
Prof J. H. Bavincklaan 2, 
NL-1183 AT Amstelveen, 
Olanda 

1814 
2011.12.07 

12 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

028527 
2011.02.03 

- 3/2011 Lumea Aromelor S.R.L., 
întreprindere cu capital 
străin, MD 
 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

VISMOS S.A., combinat 
de vinuri spumante şi  
de marcă, întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

1817 
2011.12.28 

13 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

028528 
2011.02.03 

- 3/2011 Lumea Aromelor S.R.L., 
întreprindere cu capital 
străin, MD 
 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

VISMOS S.A., combinat 
de vinuri spumante şi  
de marcă, întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

1818 
2011.12.28 

 
 

Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, 

numărul şi data înregistrării contractului  

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului  
de  

protecţie 

Nr.  
BOPI 

 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 

interna- 
ţională 

IR 911799 - (730) 
WORRUS HOLDING 
S.A., LU  
67, rue Ermesinde,  
L-1469 Luxembourg,  
Luxembourg 

(791)   
RIFI HOLDING S.A., 
LU  
67, rue Ermesinde,  
L-1469 Luxembourg,  
Luxembourg 

1. Licenţă neexclusivă.  
2. Termenul de acţiune 
al contractului – de la 
24.06.2011 până la 
03.11.2016. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova.  

1805 
2011.12.01 

 

2 Mărci 
naţionale 

21192 
 
 

21193 

9/2010 
5/2011 

 
9/2010 
5/2011 

(730) 
BR IP Holder LLC, US 
 
P.O. Box 9141, Can-
ton, Massachusetts 
02021, Statele Unite 
ale Americii 

(791) 
DB MASTER 
FINANCE LLC, US 
130 Royall Street, 
Canton, Massachu-
setts 02021, Statele 
Unite ale Americii 

1. Licenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune 
al contractului –  până la 
31.12.2022, dar nu mai 
mare decât termenul  
de valabilitate al mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

1815 
2011.12.08 

3 Mărci 
naţionale 

R 6735 
 
 

R 6736 
 

11/1999 
9/2003 

 
11/1999 
9/2003 

(730) 
Cadbury Ireland Ltd., IE 
 
Malahide Road,  
Coolock,  
Dublin 5, Irlanda 

(791) 
Dirol Cadbury LLC, RU 
Moskovskaya Str., 61, 
Velikiy Novgorod, 
173020, Federaţia 
Rusă 

1. Licenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune 
al contractului – până la 
13.02.2012. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

1816 
2011.12.09 
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Contracte de sublicenţă modificate 
 

În baza cererii nr. 2026 din 18.10.2011 privind modificarea contractului de subicenţă neexclusi-
vă nr. 1534 înregistrat la 01.10.2010 referitor la marca nr. 14417, încheiat între licenţiarul  "I.P. Crea-
tions Enterprises Limited", CY şi licenţiatul  Î.C.S. "BLUE ICE REAL ESTATE" S.R.L., MD se 
acceptă modificările, după cum urmează: 

• alin. 1 din preambul se expune în redacţie nouă: „Î.M. „BLUE ICE REAL ESTATE” S.R.L., 
MD, Şos. Hînceşti 160, MD-2070, mun. Chişinău, Republica Moldova”.  

• pct. 1.1 se expune în redacţie nouă:„Sublicenţiatorul acordă sublicenţiatului pe durata de  
valabilitate a prezentului Contract, contra remuneraţie, o licenţă neexclusivă de folosire  
a mărcii № 14417 din 13 decembrie 2006 cu scopul folosirii Mărcii de produs pentru organi-
zarea şi exploatarea restaurantului situat pe adresa: Republica Moldova, Chişinău 2012,  
str. Arborilor, 21, SC «MallDova» în localul № Т4 cu o suprafaţă de 56,31 m² (cincizeci  
şi şase întregi şi treizeci şi unu sutimi de metri pătraţi) şi № Т3 cu o suprafaţă de 41,99 м² 
(patruzeci şi unu întregi şi nouăzeci şi nouă sutimi de metri pătraţi), precum şi zona ce o  
înconjoară în raza de 500 (cinci sute) metri.”  

 
 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data 
încetării 

valabilităţii 
1 2 3 4 5 6 
1 OLIMP S.R.L, MD 2155 a 2001 0190 2001.06.19 2011.06.19 
2 SLIPENICHI Valentina, MD; 

RUDENCO Valerii, MD 
2669 a 2002 0152 2002.06.04 2011.06.04 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3249 a 2006 0155 2006.06.13 2011.06.13 

4 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3275 a 2006 0174 2006.06.30 2011.06.30 
5 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3296 a 2006 0178 2006.06.21 2011.06.21 
6 TIHONOV Andrei, MD; TIHONOV Alexei, MD 3366 a 2006 0160 2006.06.16 2011.06.16 
7 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3381 a 2006 0162 2006.06.19 2011.06.19 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3395 a 2006 0166 2006.06.21 2011.06.21 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3418 a 2006 0173 2006.06.30 2011.06.30 
10 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3481 a 2006 0161 2006.06.19 2011.06.19 

11 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 

3494 a 2006 0170 2006.06.29 2011.06.29 

12 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3496 a 2006 0171 2006.06.29 2011.06.29 

13 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3520 a 2006 0156 2006.06.14 2011.06.14 
14 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3679 a 2006 0167 2006.06.26 2011.06.26 

15 TROSTEANEŢCHI Vladimir, MD 3909 a 2006 0177 2006.06.30 2011.06.30 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate 
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei 

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  

de restabilire a expirat  
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data  
încetării 

valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 LE TOURNEAU, INC., US 608 94-0236 1994.07.05 2010.07.05 
2 "R.I.F." S.A., MD 1819 a 2000 0156 2000.07.28 2010.07.28 
3 SIBOV Vasile, MD 1990 a 2000 0131 2000.07.06 2010.07.06 
4 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  

DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI  
SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2053 a 2001 0215 2001.07.10 2010.07.10 

5 ELI LILLY AND COMPANY, US 2335 a 2000 0161 2000.07.28 2010.07.28 
6 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 2693 a 2003 0182 2003.07.22 2010.07.22 
7 SUMAN Serghei, MD;  

SUMAN Ala, MD 
2922 a 2005 0194 2005.07.06 2010.07.06 

8 SUMAN Serghei, MD;  
SUMAN Ala, MD 

2997 a 2005 0195 2005.07.06 2010.07.06 

9 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

3019 a 2005 0215 2005.07.29 2010.07.29 

10 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ZOOTEHNIE  
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD 

3035 a 2005 0205 2005.07.18 2010.07.18 

11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3052 a 2005 0188 2005.07.04 2010.07.04 
12 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3075 a 2005 0210 2005.07.22 2010.07.22 

13 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

3090 a 2005 0208 2005.07.21 2010.07.21 

14 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3197 a 2005 0189 2005.07.04 2010.07.04 
15 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3224 a 2005 0197 2005.07.07 2010.07.07 

16 SAMOHVALOV Sergiu, MD 3282 a 2006 0183 2006.07.07 2010.07.07 
17 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3289 a 2005 0191 2005.07.05 2010.07.05 

18 GANDRABUR Ghenadie, MD 3758 a 2007 0203 2007.07.16 2010.07.16 
19 GUMENIUC Aureliu, MD 3769 a 2008 0181 2008.07.01 2010.07.01 
20 CHIRIAC Adrian, MD 3785 a 2007 0194 2007.07.09 2010.07.09 
21 CHIRIAC Adrian, MD 3800 a 2007 0196 2007.07.11 2010.07.11 
22 BODEAN Ghenadie, MD 3984 a 2008 0195 2008.07.14 2010.07.14 
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MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată  
de valabilitate a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11)  
Nr. brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

Data expirării 
duratei de 
valabilitate 

1 2 3 4 5 6 
1 SHIRE CANADA INC, CA 809 94-0298 1991.05.02 2011.05.02 
2 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, CH 324 94-0103 1994.04.28 2011.11.19 

 

 

 
 

MM9Y  Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată a căror  
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea  

taxei de menţinere în vigoare a brevetului,  
conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  

(cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI 
(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data  
încetării valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 INSTITUTUL DE ECONOMIE,  

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

47 s 2009 0059 2008.06.19 2011.06.19 

2 CHIRIŢA Pavel, MD 185 s 2009 0124 2009.07.01 2011.07.01 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
în temeiul art. 37(7) din Legea nr. 38-XVI/2008  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii (441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 028065 2010.11.09 2011.12.22 4/2011 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
în temeiul art. 44(1) din Legea nr. 38-XVI/2008 

 Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  de depozit, data de depozit, data retragerii 
cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210)  
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii (441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 028582 2011.02.10 2011.12.08 4/2011 

 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 46  

din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii (441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 

1 022817 2008.02.05 2011.12.22 11/2008 

2 024640 2008.11.26 2011.12.23 2/2009 

3 025731 2009.09.02 2011.12.22 11/2009 

4 026405 2009.12.28 2011.12.22 3/2010 

5 026741 2010.02.10 2011.12.22 5/2010 

6 026873 2010.03.04 2011.12.08 6/2010 

7 027145 2010.05.19 2011.12.22 8/2010 

8 027378 2010.07.06 2011.12.08 9/2010 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

de graţie) conform art. 16 din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
Numărul de 

depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 5 000421 TM 2011.06.18 TUTUN-CTC S.A., MD 

Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2 8749 010294 DOR 2011.05.31 La Vina Group S.R.L. 
Str. 27 August nr. 96,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

3 8750 010295 ДОБРЫЙ 
ПАСТЫРЬ 

2011.05.31 La Vina Group S.R.L. 
Str. 27 August nr. 96,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

4 8752 010297 ВЕЛИКИЙ СТАРЕЦ 2011.05.31 La Vina Group S.R.L. 
Str. 27 August nr. 96,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

5 8762 010334 VINĂRIA SAKKO 2011.06.01 SAKKO SpA S.R.L., întreprindere mixtă moldo-
beliziană, MD 
Str. Iachir nr. 19, ap. 49,  

MD-3501, Orhei, Republica Moldova 
6 8763 010338 MISTERELE NOPŢII 

НОЧНЫЕ ТАЙНЫ 
2011.06.06 ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 

MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 
7 8764 010339 ARGINTUL ASCONI 

СЕРЕБРО 
АСКОНИ 

2011.06.06 ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

8 8765 010341 МОЛДАВСКИЙ 
ГАЙДУК 

2011.06.06 ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

9 8766 010352 STEAUA DE NORD 

СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА 

2011.06.06 ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 

MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

10 8767 010353 BARONUL  

ŢIGANILOR 
ЦЫГАНСКИЙ 

БАРОН 

2011.06.06 ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 

MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

11 8768 010358 NUNTA 

DE ARGINT 
СЕРЕБРЯНАЯ 

СВАДЬБА 

2011.06.06 ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 

MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

12 8773 010376 Rama Harmónia 2011.06.05 UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
13 8774 010377 Rama Harmónia 2011.06.05 UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
14 8801 010336 DRAGOSTE 

NEMĂRTURISITĂ 
ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ 

2011.06.06 ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

15 8806 010384 FIDARIS 2011.06.06 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, 
Suedia 

16 8807 010385 GALIDA 2011.06.06 AstraZeneca AB, SE 

Västra Mälarehamnen 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, 
Suedia 
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1 2 3 4 5 6 
17 8808 010386 ZIRCARIS 2011.06.06 AstraZeneca AB, SE 

Västra Mälarehamnen 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, 
Suedia 

18 8809 010387 ZIRCADE 2011.06.06 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, 
Suedia 

19 8810 010390 MODECA-INTER 2011.06.11 MODECA-INTER S.R.L., întreprindere mixtă  
moldo-rusă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 73,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
20 8814 010396 KENT 

GOLDEN ONE 

2011.06.11 British American Tobacco (Brands) Inc., US 

401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, 
Kentucky 40202, Statele Unite ale Americii 

21 8815 010397 KENT 
SILVER FOUR 

2011.06.11 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, 
Kentucky 40202, Statele Unite ale Americii 

22 8816 010398 VALDYNE 2011.06.11 G.D. Searle LLC, corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 
235 East 42nd Street, New York, New York 10017, 
Statele Unite ale Americii 

23 8817 010399 SINEGERIA 
СИНЕГЕРИЯ 

2011.06.22 IMPEXVINCOM S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 127,  

MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 
24 8818 010402 BREVANZE 2011.06.21 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 

legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey,  

07940-0874, Statele Unite ale Americii 
25 8819 010403 CONSTREL 2011.06.21 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 

legilor statului Delaware, US 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey,  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

26 8821 010405 EPTISET 2011.06.21 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey,  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

27 8822 010406 REDEMIS 2011.06.21 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey,  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

28 8828 010440 ZRIVADA 2011.06.29 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, corporaţia 
statului Delaware, US 
345 Park Avenue, New York, New York 10154, 
Statele Unite ale Americii 

29 8832 010465 IODASEPT 2011.06.29 NeoGalenaFarm S.R.L., MD 
Str. Mioriţa nr. 11, ap. 14,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

30 8839 010448 VALDURE 2011.06.22 Pharmacia & Upjohn Company LLC, US 
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey,  

Statele Unite ale Americii 
31 8841 010443 SYMPHONIX 2011.06.29 Bristol-Myers Squibb Pharma Company, US 

203 Longmeadow Drive, Wilmington, DE 19810, 
Statele Unite ale Americii 

32 8842 010441 VORMADA 2011.06.29 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, 
 corporaţia statului Delaware, US 
345 Park Avenue, New York, New York 10154, 
Statele Unite ale Americii 

33 8845 010383 ORINGO 2011.06.07 AGROPETROL  S.A., companie pentru  
aprovizionare cu produse petroliere, MD 

Str. Mitropolit G.  Bănulescu - Bodoni nr. 47,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
34 8846 010388 PARADISE 2011.06.07 AGROPETROL  S.A., companie pentru aprovizio-

nare cu produse petroliere, MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni nr. 47,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

35 8847 010389 IZUMIX 2011.06.07 AGROPETROL  S.A., companie pentru aprovizio-
nare cu produse petroliere, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni nr. 47,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

36 8857 010442 GENKADE 2011.06.29 BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, corporaţia 
statului Delaware, US 
345 Park Avenue, New York, New York 10154, 
Statele Unite ale Americii 

37 8877 010410 AIRTREK 2011.06.22 Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, JP 

16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
38 8878 010415 SAVA 2011.06.27 SAVA Nicolae, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 23 "A", ap. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

39 8879 010416 Живчик 

Напiй 
безалкогольний 

2011.06.26 SLOBODIAN Alexander, UA 

Zakrevskogo Street, 85, ap. 159, Kyiv, 02232, 
Ucraina 

40 8880 010417 SONNETI 2011.06.28 World Design & Trade Co. Ltd., GB 
One Western Avenue Business Park, Mansfield 
Road, London, W3 0BZ, Regatul Unit 

41 8910 010509 RUSSKAYA 
vodca 

2011.06.08 PAROM, Zacrâtoe Acţionernoe Obşcestvo, RU 
103752, Moskva, ul.Rojdestenka d.21/7, com.505, 
Federaţia Rusă 

42 8925 010535 GOLDEN 
NIL 

clasica 

2011.06.12 CRESCHENDO S.R.L., firmă, MD 
Str-la Teatrului nr. 2, ap. 1,  

MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 
43 8957 010400 TOCOTOUR 2011.06.19 MERAJI Nicolae, MD 

Str. Lesnaia nr. 1,  

MD-6112, Beşghioz, Ceadîr-Lunga,  
Republica Moldova 

44 8958 010418 МУЖИК 

MUZHIK 

2011.06.28 JOHN PLAYER & SONS LIMITED, GB 

P.O. Box 286, South Circular Road, Dublin 8,  
Regatul Unit 

45 8976 010437 ДОН 2011.06.27 Baltika Breweries, RU 

6th Verkhny pereulok, 3, Saint-Petersburg- 
194292, Federaţia Rusă 

46 9040 010370 GUINNESS  UNI-
TED  DISTILLERS 

& VINTNERS 

2011.06.01 Diageo PLC, GB 
8 Henrietta Place, London W1G ONB,  

Regatul Unit 
47 9041 010371 GUINNESS  UDV 2011.06.01 Diageo PLC, GB 

8 Henrietta Place, London W1G ONB,  
Regatul Unit 

48 9079 010531 NONESTRON  
НОНЕСТРОН 

2011.06.21 Balkanpharma Dupnitsa AD, BG 

3 Samokovsko Chausse Str., 2600-Dupnitsa,  
Bulgaria 

49 9081 010534 EPILEPTISIN 2011.06.21 Balkanpharma Dupnitsa AD, BG 

3 Samokovsko Chausse Str., 2600-Dupnitsa,  
Bulgaria 

50 9223 010374 RAMA 

Yogurt Plus 

2011.06.05 UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
51 9224 010375 RAMA 

Yogurt Plus 
2011.06.05 UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
52 9397 010372 RAMA 

Cream Plus 
2011.06.05 UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
53 9398 010373 RAMA 

Cream Plus 

2011.06.05 UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
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54 9545 010335 ROMANŢA  

NOCTURNĂ, 
НОЧНОЙ РОМАНС 

2011.06.06 ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

55 9546 010438 МЕДОВОЕ 2011.06.27 Baltika Breweries, RU 
6th Verkhny pereulok, 3, Saint-Petersburg-194292, 
Federaţia Rusă 

56 9548 010512 BASAVIN-GRUP 2011.06.14 BASAVIN-GRUP S.A., MD 
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova 

57 9896 010533 ACETYSAL 2011.06.21 Balkanpharma Dupnitsa AD, BG 
3 Samokovsko Chaussee Str., 2600-Dupnitsa, 
Bulgaria 

58 9985 010298 CODREAN 2011.04.18 LaVina Grup S.R.L. 

Str. 27 August nr. 96,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

59 10135 010349 КРЕПОСТЬ ОРХЕЙ 2011.06.06 ORHEI-VIN S.A., MD 

Str. Boris Glavan nr. 10,  
MD-3502, Orhei, Republica Moldova 

60 10136 010350 МОНАСТЫРЬ 
ОРХЕЙ 

2011.06.06 ORHEI-VIN S.A., MD 

Str. Boris Glavan nr. 10,  
MD-3502, Orhei, Republica Moldova 

 

 
 

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră  
în iunie 2012 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit, 
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul  
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
 Numărul  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 R 121 000389 БОВРИЛ 2012.06.08 CONOPCO, INC., US 
2 R 136 000395 MARMITE 2012.06.08 CONOPCO, INC., US 
3 R 221 000396 МАРМИТ 2012.06.08 CONOPCO, INC., US 
4 9186 011399 KISS  

butylochka  
the best game 

2012.06.06 CUZNEŢOV Iurie, MD 

5 9187 011400 KISS  
French  

the best game 

2012.06.06 CUZNEŢOV Iurie, MD 

6 9188 011401 KISS  
Butylochka  

the best game 

2012.06.06 CUZNEŢOV Iurie, MD 

7 9209 011459 РУССКИЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

RUSSIAN ELEMENT 

2012.06.19 Torgovy Dom Holding Vin,  Obschestvo  
s ogranichennoy otvetstvennostiu, RU 

8 9678 011385 БАРСКИЕ  
ПОДВАЛЫ 

2012.06.03 FABSO S.A., MD 

9 9693 011383 ЧЕРНАЯ ФИАЛКА 2012.06.03 FABSO S.A., MD 
10 9694 011384 ВИНОГРАДНАЯ 

КОСТОЧКА 
2012.06.03 FABSO S.A., MD 

11 9695 011386 МОЛДАВСКИЙ 
ТАНЕЦ 

2012.06.03 FABSO S.A., MD 

12 9700 011393 DUNHILL 2012.06.04 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
13 9701 011394 DUNHILL 2012.06.04 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
14 9703 011397 R 2012.06.05 RATUŞ S.R.L., MD 
15 9705 011416 СЕРДЦЕ 

ГЕРЦОГИНИ 
2012.06.11 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  

de producţie, MD 



MD - BOPI 1/2012 

 205

 

1 2 3 4 5 6 
16 9706 011417 ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ 2012.06.11 INVINCOM S. R.L., firmă comercială  

de producţie, MD 
17 9707 011418 ГОРНОЕ 

АББАТСТВО 
2012.06.11 INVINCOM S. R.L., firmă comercială  

de producţie, MD 
18 9708 011419 РАФАЭЛЬ 2012.06.11 INVINCOM S. R.L., firmă comercială  

de producţie, MD 
19 9709 011420 ДЕЖА-ВЮ 2012.06.11 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  

de producţie, MD 
20 9710 011440 RAVANEX 2012.06.17 BioPartners GmbH, CH 
21 9711 011441 DINA COCIUG  

Там, где холод,  
там и тепло! 

2012.06.17 DINA-COCIUG, întreprindere individuală, MD 

22 9712 011442 AirService 2012.06.17 MOLDAVIAN S.R.L., MD 
23 9713 011443 TWINRIX 2012.06.17 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., BE 
24 9718 011452 MEBAX & Co 2012.06.19 MEBAX & Co S.R.L., firmă comercială  

de producţie, MD 
25 9719 011454 ГЕНЕРАЛИССИМУС 2012.06.18 AROMA, societate pe acţiuni  

de tip deschis, MD 
26 9720 011456 MULTIFERON 2012.06.18 VIRAGEN, INC., corporaţia statului  

Delaware, US 
27 9794 011422 Белая осень 2012.06.11 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  

de producţie, MD 
28 9795 011423 ЮЖНАЯ ПАЛЬМИРА 2012.06.11 EURO-ALCO S.A., MD 
29 9797 011428 ELDORADO 2012.06.05 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 
30 9798 011430 ТАЙФУН 

TAIFUN 
2012.06.13 Dermax, concern, MD 

31 9799 011431 АРБАЛЕТ 
ARBALET 

2012.06.13 Dermax, concern, MD 

32 9800 011432 СЕМЬ МУДРЕЦОВ 2012.06.14 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 
fabrică  
de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 

33 9801 011433 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 2012.06.14 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 

34 9802 011435 КОМЕТА 2012.06.14 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 

35 9803 011436 КОВБОЙ 2012.06.14 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 

36 9809 011478 ГУРМЕТА 
Gallina Blanca 

2012.06.20 Preparados Alimenticios S. A., ES 

37 9810 011479 VANTEX 2012.06.21 Pytech Chemicals GmbH, CH 
38 9813 011490 ЗОЛОТОЙ АРХИВ 2012.06.14 LEADUHIN Oleg, MD 
39 9814 011494 makita 2012.06.28 Makita Corporation, JP 
40 9815 011496 TC TRANSCOREMA 

ÎNTREPRINDEREA  
DE TRANSPORTURI  

ŞI EXPEDIŢII 

2012.06.25 TRANSCOREMA-MOLDOVA S.R.L.,  
întreprindere de transport şi expediţii, MD 

41 9816 011497 KAPTON 2012.06.26 E. I. du Pont de Nemours and Company, US 
42 9817 011498 КАПТОН 2012.06.26 E. I. du Pont de Nemours and Company, US 
43 9818 011501 SUPERMARIO 2012.06.27 NINTENDO CO., LTD, JP 
44 9823 011512 makita 2012.06.28 Makita Corporation, JP 
45 9828 011539 SUCCES 2012.06.26 SIMĂX S.R.L., firmă industrial-comercială, 

MD 
46 9832 012454 ЧАША ПЕТРА 2012.06.19 Wine International Project S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
47 9835 011483 Contor ZENNER 2012.06.28 PRO Contor  S.R.L., societate comercială, MD 
48 9836 011484 Doctor BIOS 2012.06.27 LAPMOL S.R.L., MD 
49 9837 011485 BIG LACTIC 2012.06.27 LAPMOL S.R.L., MD 
50 9838 011486 LAC-TIC 2012.06.27 LAPMOL S.R.L., MD 
51 9839 011487 BIG LAC-TIC 2012.06.27 LAPMOL S.R.L., MD 
52 9856 011377 ЧЕРНЫЙ ХАСАН 2012.03.06 PANUŞ Sergiu, MD 
53 9857 011425 Audit Contabilizare 

Com Contabilizare 
Prof Contabilizare 

2012.06.05 Contabilizare Prof S.R.L., MD 

54 9859 011427 OLYMPIA 2012.06.05 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 
55 9860 011500 Nintendo 2012.06.27 NINTENDO CO., LTD, JP 
56 9861 011502 GAMEBOY 2012.06.27 NINTENDO CO., LTD, JP 
57 9864 011542 Sandriliona 2012.06.26 SANDRILIONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
58 9878 011617 РОКСОЛАНА 

ROXOLANA  
2012.06.14 Dermax, concern, MD 



MD - BOPI 1/2012  

 206

 

1 2 3 4 5 6 
59 9879 011618 АМЕТИСТ 

AMETIST 
2012.06.14 Dermax, concern, MD 

60 9911 011398 DUNHILL dimensions 2012.06.05 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
61 9914 011540 AUTOPRIM 2012.06.26 AUTOPRIM-GRUP S.R.L., MD 
62 9915 011541  2012.06.26 SANDRILIONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
63 9923 011570 ZERNO 2012.06.18 ZERNOFF S.R.L., societate comercială, MD 
64 9970 011461 ДВОРЯНСКОЕ 

СОБРАНИЕ 
2012.06.21 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere 

mixtă moldo-britanică, MD 
65 9971 011464 ВИНОГРАДНАЯ 

СКАЗКА 
2012.06.21 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere 

mixtă moldo-britanică, MD 
66 9972 011462 БЫЧЬЯ ЯРОСТЬ 2012.06.21 GB & Co S.R.L.,  companie, întreprindere 

mixtă moldo-britanică, MD 
67 10001 011473 IMPERATOR 

ИМПЕРАТОР 
2012.06.20 AROMA, societate pe acţiuni  

de tip deschis, MD 
68 10016 011688 NORATAK 2012.06.24 Cilag GMBH International, CH 
69 10067 011447 APC 2012.06.20 American Power Conversion Corporation, 

corporaţia statului Massachusetts, US 
70 10068 011589 De' MUNTE 2012.06.27 ECOVIN GRUP S.R.L., MD 
71 10156 011510 THE SIMPSONS 2012.06.28 Twentieth Century Fox Film Corporation, 

corporaţie din Statul Delaware, US 
72 10214 011499 ORLACT 2012.06.27 ORLACT S.A., MD 
73 10215 011492 MOUNTAIN DEW 2012.06.18 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul Carolina 

de Nord, US 
74 10286 011472 VITANTA 2012.06.11 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
75 10475 011481 MYSORE  

GOLD  
COFFEE  

2012.06.24 TATA COFFEE LIMITED, IN 

76 10485 011482 MYSORE GOLD 2012.06.24 TATA COFFEE LIMITED, IN 
77 10807 011451  2012.06.12 Wine International Project S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
78 11033 011637 SALUT 2012.06.17 ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere  

cu capital străin, MD 
79 11370 011455 CV  

COSTEŞTI VIN 
2012.06.17 COSTEŞTI VIN S.R.L., MD 

80 12524 011635 DERMAX 
ДЕРМАКС 

2012.06.19 Dermax, concern, MD 

81 12614 011511 VARO 2012.06.28 VARO-INFORM S.R.L., MD 
82 17071 011457 MOLDOVA  

YELLOW PAGES 
2012.06.18 VARO-INFORM S.R.L., MD 

 
 
 



MD - BOPI 1/2012 

 207

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),  
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

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

Data  
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 

1 f 2011 0002 2011.01.14 3 2011.12.19 5/2011 

 
 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi  
prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor  
de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit,  

numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) Clase (21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

(44) Nr.  
BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 MÎRZA Ghenadie, MD 1314 11-01 f 2010 0071 2010.07.05 4/2011 
2 DRAGNEV Valeriu, MD 1316 19-08 f 2009 0075 2009.12.09 4/2011 
3 MÎRZA Ghenadie, MD 1318 24-04 f 2010 0076 2010.07.27 4/2011 

 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art.14 din Legea nr. 161-XVI/2007 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr.  
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data 
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului 

de valabilitate 
1 2 3 4 5 6 
1 IMPEXVINCOM S.R.L., ÎNTREPRINDERE 

MIXTĂ, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 127, 
 MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 

333 f 2001 0065 2001.06.15 2011.06.15 

2 VAPTOS S.R.L., MD  
Str. Coloniţa nr. 108,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

376 f 2001 0063 2001.06.14 2011.06.14 

3 VINAGROPROFIT S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, biroul 115,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

382 f 2001 0064 2001.06.15 2011.06.15 

4 CORANCOR S.R.L., FIRMĂ, MD 
Str. Miron Costin nr. 22, ap. 44,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

948 f 2006 0061 2006.06.02 2011.06.02 
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5 CORANCOR S.R.L., FIRMĂ, MD 

Str. Miron Costin nr. 22, ap. 44,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

949 f 2006 0068 2006.06.22 2011.06.22 

6 IVASENCO Igor, MD 
Str. N. Zelinski nr. 28, bloc 5, ap. 42, 
 MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

950 f 2006 0063 2006.06.09 2011.06.09 

7 CUCONESCU Nicolae, MD 
Str. Iazului nr. 1, bloc 2, ap. 15,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

957 f 2006 0064 2006.06.13 2011.06.13 

8 TROSTEANEŢCHI Vladimir, MD 
Str. Matei Basarab nr. 5, bloc 3, ap. 31,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

959 f 2006 0071 2006.06.30 2011.06.30 

9 LAUR Matei, MD 
Str. Grenoble nr. 165, ap. 25,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

961 f 2006 0067 2006.06.21 2011.06.21 

 
 
 

Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de protecţie 

Nr. 
de depozit 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

- 026578 7/2010 35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale;  
administrare comercială; lucrări 
de birou; comercializarea 
produselor în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi 
magazine; servicii prestate de 
supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine. 

35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale;  
administrare comercială;  
lucrări de birou; servicii  
de comercializare pentru terţi 
prestate de supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri  
şi magazine. 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

- 026976 8/2010 (540)  

  

(540)  

 
3 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

- 027897 12/2010 (591) Culori revendicate: alb, 
albastru, albastru-deschis, 
turcoaz. 
(531)CFE(5) 01.05.23; 
07.01.24; 26.11.10; 27.05.01; 
27.07.01; 29.01.14. 

(591) Culori revendicate: alb, 
albastru. 
 
(531)CFE(5) 07.01.24; 
26.11.10; 27.05.01; 27.07.01; 
29.01.12.  

4 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

- 027904 2/2011 (730) 
ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., 
RO 
Str. Fabrica de Glucoză nr. 21, 
sector 2, Bucureşti, România 

(730) 
ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., 
societate comercială, RO 
Str. Fabrica de Glucoză nr. 21, 
sector 2, Bucureşti, România 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 Cerere de   

înregistrare 
a mărcii 

- 028551 5/2011 (531) CFE(5) 26.04.03 (531) CFE(5) 26.04.03; 
26.04.09; 26.04.24. 

6 Cerere de   
înregistrare 
a mărcii 

- 028652 7/2011 (540)  

 
 

 

(540)  

 
7 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 

- 028653 7/2011 (540)  

 
 

 

(540)  

 
8 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 

- 028702 6/2011 41 - educaţie; instruire;  
divertisment; activităţi sportive 
şi culturale; montaj şi distribuire 
de jocuri interactive, jocuri 
video şi jocuri pentru  
dispozitive mobile; servicii de 
distracţii, şi anume furnizare  
de jocuri on-line, jocuri de 
reţea, jocuri interactive, jocuri 
de calculator on-line; fotogra-
fiere; compoziţii fotografice; 
folosirea tehnicii digitale în 
fotografierea şi transmiterea 
imaginilor; servicii privind 
reportaje foto; activitate 
tipografică; filmare topografică; 
filmări video; microfilmare; 
microfilme; servicii de închiriere 
a tehnicii foto; servicii privind 
recepţionarea şi transmiterea 
informaţiei prin sisteme elec-
tronice; servicii prestate de 
designeri; design artistic;  
elaborarea programelor pentru 
calculatoare; controlul calităţii; 
consultaţii profesionale  
referitoare la serviciile  
sus-numite. 

41 - educaţie; instruire;  
divertisment; activităţi sportive  
şi culturale; montaj şi distribuire 
de jocuri interactive, jocuri 
video şi jocuri pentru  
dispozitive mobile; servicii  
de distracţii, şi anume furnizare 
de jocuri on-line, jocuri de 
reţea, jocuri interactive, jocuri 
de calculator on-line; fotogra-
fiere; servicii privind reportaje 
foto; activitate tipografică; 
filmare topografică; filmări 
video; microfilmare; servicii de 
închiriere a tehnicii foto; 
consultaţii profesionale referi-
toare la serviciile sus-numite. 

9 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

- 028831 5/2011 (730)  
OBEREGAGRO S.R.L., MD 

(730)  
OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

10 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

- 029683 10/2011 (730)  
ŞAPOŞNICOV Vitalie, MD 

(730) 
ŞAPOŞNIKOV Vitalie, MD 

11 Cerere de 
înregistrare  
a desenului/ 
modelului  
industrial 

- f 2011 0058 11/2011 (54)  

 
1.3 

(54)  

  
1.3 
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VII 
Comisia de contesta ţii a AGEPI / 

Appeals Board of the AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed 

with the Appeals Board of the AGEPI. 
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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de contesta ţii  
în decembrie 2011 

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 

Nr. şi data 
depozitului / 
Nr. titlului de 

protecţie 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
027077 

2010.05.05 

KVINT, societate pe 
acţiuni de tip închis, 
fabrică de vinuri şi 

coniacuri din 
Tiraspol, MD 

KVINT, 
societate pe 
acţiuni de tip 
închis, fabrică 

de vinuri şi 
coniacuri din 
Tiraspol, MD 

2011.06.03 

Împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.16 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.05.11.  
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 

 
026881 

2010.03.12 

KVINT, societate pe 
acţiuni de tip închis, 
fabrică de vinuri şi 

coniacuri din 
Tiraspol, MD 

KVINT, 
societate pe 
acţiuni de tip 
închis, fabrică 

de vinuri şi 
coniacuri din 
Tiraspol, MD 

2011.06.23 

Împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.16 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.06.15.  
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 

 
027993 

2010.10.21 

KVINT, societate pe 
acţiuni de tip închis, 
fabrică de vinuri şi 

coniacuri din 
Tiraspol, MD 

KVINT, 
societate pe 
acţiuni de tip 
închis, fabrică 

de vinuri şi 
coniacuri din 
Tiraspol, MD 

2011.08.09 

Împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.16 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.07.26.  
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională KVINT, 
societate pe 
acţiuni de tip 
închis, fabrică 

de vinuri şi 
coniacuri din 
Tiraspol, MD 

2011.08.09 

Împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.16 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.07.26.  
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
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027992 
2010.10.21 

KVINT, societate pe 
acţiuni de tip închis, 
fabrică de vinuri şi 

coniacuri din 
Tiraspol, MD 

5 Marcă naţională 

 
025234 

2009.04.02 

ILCENCO 
Vsevolod, MD 

ILCENCO 
Vsevolod, MD 

2011.03.11 

Împotriva Deciziei 
de respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.16 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.01.06 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate  
în cerere din clasa 34 şi pentru serviciile  
din clasa 35: "publicitate; gestiunea afacerilor 
comerciale, cu excepţia serviciilor de 
intermediar în domeniul informaticii  
privind afacerile şi prelucrării automatizate  
a datelor; administrare comercială;  
lucrări de birou". 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

6 Marcă naţională 

 

025235 
2009.04.02 

ILCENCO 
Vsevolod, MD 

ILCENCO 
Vsevolod, MD 

2011.03.11 

Împotriva Deciziei 
de respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.16 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.01.06 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate  
în cerere din clasa 34 şi pentru serviciile  
din clasa 35: "publicitate; gestiunea afacerilor 
comerciale, cu excepţia serviciilor de 
intermediar în domeniul informaticii privind 
afacerile şi prelucrării automatizate a datelor; 
administrare comercială; lucrări de birou". 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

7 Marcă internaţională 

 

IR 1015761 
2009.01.26 

P. Topolewicz A. 
Gackowski 

TOPEX Sp. z o.o. 
Spółka 

komandytowa, PL 

P. Topolewicz 
A. Gackowski 

TOPEX Sp. z 
o.o. Spółka 

komandytowa, 
PL 

2011.07.07 

Împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.16 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.04.14.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

8 Marcă internaţională 

KALIMATE 

IR 1034190 
2010.02.25 

KOWA COMPANY, 
LTD., JP 

KOWA 
COMPANY, 

LTD., JP 

2011.07.18 

Împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.16 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.05.11 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele: "preparate farmaceutice 
administrate în hiperkaliemie în rezultatul 
insuficienţei renale acute sau cronice"  
din clasa 05.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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9 Marcă naţională 

 

009510 
2000.07.27 

Nr. certificat 8153 
IMPERIAL VIN  

S.A., MD 

IMPERIAL 
VIN  S.A., MD 

2011.04.21 

Privind repunerea 
în drepturi referitor 

la prelungirea 
termenului de 
valabilitate a 
certificatului  

de înregistrare  
a mărcii 

2011.12.20 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se restituie  taxa în cuantum de 100 euro 
achitată pentru repunerea în drepturi conform 
pct. 78 din Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
finisarea procedurilor. 

10 Marcă naţională 

 

026495 
2010.01.26 

Anfilada S.R.L., MD 

Anfilada 
S.R.L., MD 

2011.10.10 

Împotriva Deciziei 
de retragere  

a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.20 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.07.27.  
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (pct.40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut  – 125 euro  
(art. 84 al Legii nr. 38-XVI/2008 privind 
protecţia mărcilor), în total  – 375 euro .  
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă. Pentru taxele menţionate pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat 
sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul 
său până la data plăţii şi este o întreprindere 
care întruneşte criteriile stabilite în art. 2  
alin. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 
privind susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 

11 Marcă internaţională 

 

IR 1029087 
2010.01.07 

TKS s.a., société 
anonyme, BE 

TKS s.a., 
société 

anonyme, BE 

2011.10.10 

Împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.20 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.07.05. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

12 Marcă internaţională 

 

IR 1047266 
2010.06.01 

SCHALI AG, LI 

SCHALI AG, 
LI 

2011.10.10 

Împotriva Deciziei 
de respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.20 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.08.02 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate 
în cerere din clasele 03, 05, 10, 36, 42 şi 44.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

13 Marcă internaţională 

 

IR 1031770 
2010.02.02 

XU JIAN HUA, CN 

XU JIAN HUA, 
CN 

2011.09.14 

Împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.20 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.06.16 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 09, cu excepţia: tastaturi pentru maşini 
de calcul, mouse, conductoare magnetice, 
conductoare electrice.  
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3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

14 Marcă internaţională 

 

IR 1013159 
2009.07.07 

Closed Joint-Stock 
Company 

"MILK ALLIANCE", 
UA 

Closed Joint-
Stock 

Company 

"MILK 
ALLIANCE", 

UA 

2011.03.24 

Împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.20 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.12.29 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate 
în cerere din clasele 05, 29, 30, 35 şi 43.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

15 Marcă naţională 

 

025989 
2009.10.16 

COLECT CAPITAL 
GRUP S.R.L., MD 

COLECT 
CAPITAL 

GRUP S.R.L., 
MD 

2011.03.17 

Împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.21 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.01.20.  
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

16 Marcă naţională 

ПИНТА 

027495 
2010.07.22 

ACVAMONT S.R.L., 
societate 

comercială, MD 

ACVAMONT 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2011.08.08 

Împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.21 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.07.21 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor, serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 32 şi 35. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

17 Marcă naţională 

DEKORAL 

025805 
2009.09.03 

SUPRATEN PLUS 
S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 

PPG Deco 
Spolka z 

ograniezona 
odpowiedzialn

oscia, PL 

2011.05.04 

Împotriva 
înregistrării mărcii 

2011.12.21 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.05.03 
şi se respinge cererea nr. 025805 din 
2009.09.03 pe numele solicitantului 
SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere  
mixtă, MD. 
3. Se restituie  taxa în cuantum de 125 euro 
achitată pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii conform 
pct. 40 din Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997. 
4. Se transmite  dosarul în arhivă. 

18 Marcă naţională 

 

024637 
2008.11.26 

BOLEACU 
Ghenadie, MD 

BOLEACU 
Ghenadie, MD 

2011.07.25 

Privind repunerea 
în dreptul de a 

contesta împotriva 
Deciziei de 

respingere parţială 
a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2011.12.21 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.03.03.  
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (pct.40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut   –  125 euro 
(art. 84 al Legii nr. 38-XVI/2008 privind 
protecţia mărcilor), în total  – 375 euro .  
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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Notă. Pentru taxele menţionate pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat 
sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul 
său până la data plăţii şi este o întreprindere 
care întruneşte criteriile stabilite în art. 2  
alin. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 
2006 privind susţinerea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

19 Marcă naţională 

AVITAFARMA-M 

026769 
2010.02.19 

ACC Avitafarma-M, 
MD 

ACC 
Avitafarma-M, 

MD 

2011.09.20 

Privind repunerea 
în dreptul de  
a contesta 

împotriva Deciziei 
de respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.21 1. Se repune  în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 026769 din 2010.02.19. 
2. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.12.29 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor, serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 05, 35. 
4. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru repunerea în drepturi -  
100 euro (pct.78 din Taxele pentru servicii  
cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997), taxa pentru înregistrarea şi 
eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii 
în cuantum de 250 euro (pct.40 din Hotărârea 
menţionată) şi taxa neplătită în termenul 
prevăzut – 125 euro (art. 84 al Legii  
nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor),  
în total  – 475 euro .  
5. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
Notă. Pentru taxele menţionate din pct. 40 şi 
art. 84 pot fi aplicate scutiri (50%), dacă 
solicitantul nu a preluat sau nu a transmis în 
condiţiile legale dreptul său până la data plăţii 
şi este o întreprindere care întruneşte criteriile 
stabilite în art. 2 alin. (2-4) din Legea  
nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. 

20 Marcă internaţională 

SCHONEN 

IR 1048900 
2010.07.15 

"Delta Medical 
Promotions AG", 

CH 

"Delta Medical 
Promotions 

AG", CH 

2011.10.25 

Împotriva Deciziei 
de respingere 

totală a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2011.12.21 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.08.18 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasele 03, 05, 10. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

21 Marcă internaţională 

 

IR 997 722 
2009.03.04 

Berner AG, DE 

Berner AG, 
DE 

2011.05.12 

Împotriva Deciziei 
de respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2011.12.21 1. Se accept ă revendicarea contestatarului,  
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.02.28 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 19 şi pentru următoarele produse din 
clasa 25: "îmbrăcăminte, încălţăminte, articole 
care servesc la acoperirea capului, toate 
produsele sus-menţionate destinate folosirii  
în construcţie şi meşteşug". 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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VIII 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la anularea m ăsurilor de asigurare 
a acţiunii dispuse prin Încheierea 

Cur ţii de Apel Economice din 9 iunie 2010  
şi Hotărârea Cur ţii de Apel Economice din 22 octombrie 2010  

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Economice din 21.12.2011 (dosarul nr. 2e-411/2011), 
prin care au fost anulate măsurile de asigurare a acţiunii dispuse prin Încheierea Curţii de Apel 
Economice din 09.06.2010 şi Hotărârea Curţii de Apel Economice din 22.10.2010: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra mărcilor nr. 14602, nr. 14603, nr. 14604, înregistrate pe 
numele titularului „ENIDALIX” S.R.L., c/f 1002600015614, or. Criuleni, str. 31 August, nr. 1, Republica 
Moldova, aplicat prin ordinul nr. 100 din 22.06.2010; 

- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al OPI sus-menţionate, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acestora.  

Cu privire la ridicarea sechestrului aplicat asupra  OPI 
înregistrate pe numele titularului „Hidrochim” S.R. L. 

Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Economice din 6 iunie 2011 (dosarul nr. 2e-338/2011), 
prin care a fost încetată procedura de insolvabilitate intentată faţă de „Hidrochim” S.R.L şi au fost 
anulate măsurile de asigurare a acţiunii dispuse prin Încheierea Curţii de Apel Economice din 
25.01.2010: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 024399 din 
16.10.2008 şi asupra mărcilor nr. 14351, nr. 16208, nr. 16445, nr. 16498, nr. 18333, nr. 18495,  
nr. 19186, înregistrate pe numele titularului „Hidrochim” S.R.L., c/f 1003600157483, str. Cojocarilor  
nr. 18, ap. 4, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova, aplicat prin ordinul nr. 75 din 10.05.2010; 

- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al OPI sus-menţionate, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acestora. 

Cu privire la executarea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău 
din 21 septembrie 2011 privind anularea înregistr ării 

mărcii nr. 20629, titular RAILEAN Andrei 

În pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de CENTRAL CORPORATION  
către RAILEAN Andrei şi AGEPI, privind anularea mărcii nr. 20629, în temeiul art. 21(1)b) al Legii  
nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor, în conformitate cu Hotărârea Curţii de Apel Chişinău  
din 21 septembrie 2011: 

- se anulează înregistrarea mărcii nr. 20629 şi se declară nul certificatul de înregistrare a mărcii 
eliberat pe numele RAILEAN Andrei, bd. Moscova nr. 12, bloc 1, ap. 85, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova. 
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Cu privire la executarea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău 
din 5 octombrie 2011 privind anularea înregistr ării 

mărcii nr. 17191, titular KVARTIUK Pavel  

În pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe 
obschestvo „Bellakt”, către KVARTIUK Pavel şi intervenientul accesoriu AGEPI, privind anularea 
mărcii nr. 17191, în temeiul art. 21(1)b) al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor, în 
conformitate cu Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 5 octombrie 2011: 

- se anulează înregistrarea mărcii nr. 17191 şi se declară nul certificatul de înregistrare a mărcii 
eliberat pe numele KVARTIUK Pavel, bd. Moscova nr.17, bloc 1, ap. 88, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova. 

Cu privire la executarea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău 
din 5 decembrie 2011 privind dec ăderea par ţială din drepturi 

asupra m ărcii interna ţionale nr. IR 840022 

Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 5 decembrie 2011 în pricina civilă la cererea de 
chemare în judecată depusă de către S.R.L. ”Almaian” împotriva Open-Type Joint Stock Company 
„ROT FRONT”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în temeiul 
art.20(2) al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut parţial din drepturile asupra mărcii internaţionale nr. IR 840022 „ЗОЛОТАЯ НИВА” 
pentru următoarele produse din clasa 30 ”zahăr, orez, făină, preparate făcute din cereale, pâine, 
produse de patiserie”, conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor, pe teritoriul 
Republicii Moldova, titularul Open-Type Joint Stock Company „ROT FRONT”, 2-oy Novokuznetskiy 
pereulok, d.13/15, RU-113184, Moscow, Rusia, începând cu data de 5 decembrie 2011.  

Cu privire la executarea titlului executoriu 
emis de Judec ătoria Economic ă de Circumscrip ţie privind 

transmiterea m ărcii nr. 9659 în posesia BC „Moldova 
Agroindbank” S.A. 

Întru executarea titlului executoriu nr. 2e-3378/2010 din 01.10.2010 emis de Judecătoria 
Economică de Circumscripţie pe cauza civilă la cererea BC „Moldova Agroindbank” S.A. către SC 
„Lion-Gri Plus” S.R.L. şi SC ÎM „Lion-Gri” S.R.L. privind transmiterea în posesia băncii a bunurilor 
ipotecate/gajate pentru a fi vândute forţat:  

- se transmite în posesia BC „Moldova Agroindbank” S.A. marca nr. 9659 din  30.01.2003, 
înregistrată pe numele titularului LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă (Moldova-SUA), str. Munceşti 
nr. 801, MD-2029, Chişinău, Republica Moldova; 

- orice procedură referitoare la marca nr. 9659 din 30.01.2003 va fi realizată cu condiţia prezentării  
acordului prealabil al BC „Moldova Agroindbank” S.A. 
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Cu privire la anularea m ăsurilor de asigurare 
a acţiunii dispuse prin Încheierea 

Oficiului de executare Centru  
nr.064-172-296/2011 din 12.03.2011 

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Igor Doroftei, nr. 064-296/11 din 09.12.2011,  
prin care au fost anulate măsurile de asigurare a acţiunii dispuse prin Încheierea Oficiului de executare 
Centru nr.064-172-296/2011 din 12.03.2011: 

- se ridică sechestrul asupra mărcilor nr. 12040 din 01.03.2004 şi nr. 15467 din 24.03.2006, 
înregistrate pe numele titularului S.R.L. „Lactica Plus”, c/f 1003600084585, str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, 
ap. 25, Chişinău, Republica Moldova, aplicat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 45  
din 25.03.2011; 

- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al OPI sus-menţionate, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acestora.  

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra OPI 
înregistrate pe numele titularului Apetisant S.R.L.  

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Cornelia Balan, nr. 075-1012/11 din 
26.12.2011 privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului Apetisant 
S.R.L., IDNO 1003600061434: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 13523 din 23.02.2005, înregistrată pe numele titularului 
Apetisant S.R.L.,  str. Ginta Latină nr. 23, ap. 36, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic  
al mărcii nr. 13523 din 23.02.2005, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
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IX 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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În conformitate cu ordinul Directorului General al AGEPI nr. 192 din 23.12.2011, în temeiul procesului-
verbal nr. 01/2012 din 05.01.2012 al Comisiei de atestare a candidaţilor pentru obţinerea calităţii de mandatar 
autorizat în proprietate industrială, instituită prin ordinul Directorului General nr. 90 din 13.06.2011, au fost 

înscrişi în Registrul Naţional al mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii industriale şi li s-a eliberat 
certifi catul de mandatar autorizat următorilor candidaţi atestaţi:

• Malai Valeriu  – pentru invenţii, mărci, desene/modele industriale;

• Barbăneagră Sergiu  – pentru mărci, indicaţii geografi ce, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale 
garantate, desene/modele industriale.

Lista mandatarilor autorizaţi 
în domeniul proprietăţii industriale din Republica Moldova

Se publică următoarele date extrase din Registrul Naţional al mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii 

industriale: numărul certifi catului şi data înregistrării, numele mandatarului, denumirea fi rmei, adresa şi altă 

informaţie de contact, domeniile în care este specializat mandatarul

Numărul 
certifi catului 

şi data 
înregistrării

Numele mandatarului, 
denumirea fi rmei

Adresa
 pentru corespondenţă

Altă informaţie de contact Domeniile 
în care este specializat

 mandatarul 

1 2 3 4 5

1
24.04.1993

BABAC Alexandru

Biroul 
BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate 

2
24.04.1993

SIMANENKOVA Tatiana

Invenţie-MDV S.A.

Str. Andrei Doga nr. 2, 
bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova

60-11-49, 60-11-50
Fax: 29-18-81
www.inventie-mdv.com 
invent@invent.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

3
24.04.1993

JENICICOVSCAIA 
Galina

Biroul 
BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

4 
4.04.1993

SKIDAN Natalia

Invenţie-MDV S.A.

Str. Miron Costin nr. 7, 
et. 2, of. 211, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova

31-00-89, 49-31-32
Fax: 29-18-81
www.inventie-mdv.com 
invent@invent.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

5
24.04.1993

SOKOLOVA Sofi a

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

6
24.04.1993

GRINBERG Iakov Str. Matei Basarab nr. 7, 
bloc 1, Chişinău, 
Republica Moldova 

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

7
21.09.1993

GLAZUNOV Nicolai

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-37-24,  
55-31-48
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

8
29.11.1993

MALAHOVA Antonina Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, 
bloc 1, ap. 201, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

34-15-72 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

9
05.11.1993

GOLOMAZOV 
Veaceslav

ECONOMSERVICE

Str. Mihai Eminescu nr. 28, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-54-48, 22-33-10, 
24-73-11

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

10
04.07.1997

CORCODEL Angela

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante



MD - BOPI 1/2012

223

1 2 3 4 5
11

04.07.1997
FOCŞA Valentin Str. Tineretului nr. 14, 

Maximovca, 
MD-6525, Chişinău, 
Republica Moldova 

38-42-62, 38-44-41,
38-43-50

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

12 
26.08.1997

ROZLOVENCO Sergiu Str. Mitropolit Varlaam 
nr. 65, ap. 106 A, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-03-87    lilian@
gardenie.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

13
24.07.1998

GROSU Iurie 

Consult-Ius SRL

Str. Independenţei nr. 24, 
bloc 3, of. 62, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

56-11-78, 47-40-03, 
069119480

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

14
24.07.1998

SOCOLOVA Olga

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21,
21-10-27
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

17
24.07.1998

SÎSOEVA Valentina Bd. Iu. Gagarin nr. 1, ap. 63, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

27-08-11, 079476028 
valya_sysoeva@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

18
24.07.1998

SOLOMON Veaceslav

Biroul 
BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

19
24.07.1998

MÎNDÎCANU Emil

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

21
24.07.1998

MUNTEANU Petru

AMBROZIA SRL

Str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 80, ap. 29, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

21-15-69, 20-27-02, 
069104244
Fax: 20-27-00, 22-61-52  
ambrozia_pm@yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele industriale   

22
24.07.1998

VAVRENIUC Vladimir

VILAD SRL

Str. Vlaicu Pârcălab 
nr. 15, ap. 29, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-01-13    
vilad2001@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

23
24.07.1998

PARASCA Dumitru

Biroul universitar 
Inventa-Parasca

Str. Mihai Eminescu 
nr. 40, ap. 13, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 28, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

22-37-57, 22-93-15, 
069141203    
dumitru44@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

25
24.07.1998

ŞCERBAN Pavel      Str. Suceava nr. 110, ap. 6, 
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

74-38-57, 55-37-24
Fax: 55-31-48

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

27
15.12.1998

BODIUL Tatiana Str. Mircea Eliade nr. 5, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

069149396 
Fax: 54-24-95 
http://mcc.md/bodiulco
bodiulco@yahoo.com
bodiulco@mcc.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

28
15.12.1998

ANDRIEŞ Ludmila

Biroul 
BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

29
15.12.1998

CORCIMARI Evghenia      Str. Alexandru cel Bun nr. 2, 
bloc 1, ap. 66, 
MD-6800, Ialoveni, 
Republica Moldova 

(373 68) 2-29-78, 
54-40-84 

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

30 
18.11.1998

CAREVA Ana

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova

55-59-87, 55-31-48,
55-37-24 
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci;
Desene şi modele industriale  
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1 2 3 4 5
31 

18.11.1998
GLAZUNOV Larisa

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-31-48,
55-37-24
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

32
15.12.1998

CARIMOV Leonid Str. Nicolae Costin nr. 33,
MD-2050, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-38-57 Mărci; 
Desene şi modele industriale   

33
15.12.1998

LEVINŢA Victor

GRAHAM & LEVINTSA

Str. Alexandru cel Bun nr. 89,
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

24-40-76, 24-40-63
info@law-moldova.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

34
18.11.1998

GLAZUNOV Chirill

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-31-48,
55-37-24
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele industriale

35
29.03.1999

VOZIANU Maria Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 78, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

72-35-35, 24-34-08,
24-17-48, 24-17-82,
24-55-91

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

36 
29.03.1999

BURUIANĂ Procop Str. Iazului nr. 1, bloc 3, ap. 10, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

46-52-31, 22-97-83
www.buruiana.com 
pburuiana@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

37
24.04.1999

CAFTANAT Mariana Bd. Dacia nr. 44, 
bloc 5, ap. 12, 
MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

77-32-28 Mărci; 
Desene şi modele industriale   

38 
18.10.2000

IUDENICI Lidia Str. Albişoara nr. 80, 
bloc 4, ap. 152, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

29-06-09 Mărci; 
Desene şi modele industriale   

39
18.11.2000

JENICIKOVSKAIA 
Ghelena

Biroul 
BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81 
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com
brevet@marc.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

40 
18.11.2000

BALAN Veaceslav Str. V. Belinski nr. 7,
bloc 2, ap. 40, 
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

52-33-30, 79-52-22, 
75-79-40
salego@cni.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

42
30.05.2001

PRIDA Andrei

OENO Consulting SRL

Str. Ion Creangă nr. 25,
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(373 22) 74-88-74 
Fax: (373 22) 74-29-53 
www.oeno.md
prida@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

43
30.05.2001

GOMENIUK Iuri      Str. Studenţilor nr. 3, 
bloc 6, ap. 29, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(373) 69189382, 
(373) 69697474    
gomeniuk@rambler.ru 
patenti@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

44
30.05.2001

GOREA Nicolae Str. A. Şciusev nr. 60-1, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

22-37-77
Fax: 22-03-04
goreas@arax.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale 

45
30.05.2001

MARGINE Ion Str. M. Lomonosov nr. 43, 
ap. 23, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova

72-20-26
imargine@gmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

46
26.10.2001

BAJÎREANU Veronica Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-37-24,
55-31-48
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

47
26.10.2001

CIUBUC Iulia

BRAVETO-F 
Birou Proprietate
Industrială

Str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 137, 
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

51-45-90, 27-26-17, 
27-17-83, 069169770 
www.ournet.md/~braveto-f/
braveto-f@mail.md
majesty@mail.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

48
26.10.2001

CERNOBROVCIUC 
Maria

Str. Kiev nr. 10, bloc 2, ap. 45, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

44-34-44
m_chernobrovchuk@
yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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26.10.2001
EFANOVA Tatiana Str. Munceşti nr. 52, ap. 61,

MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

53-44-35    Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

50 
26.10.2001

GOREA Tatiana Str. A. Şciusev nr. 60-1, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

22-37-77, 29-27-77, 
22-23-95
Fax: 22-03-04
goreas_2@arax.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

51
26.10.2001

ROGOJINĂ Sergiu Str. Voluntarilor nr. 14, 
bloc 2, ap. 45, 
MD-2037, Chişinău, 
Republica Moldova 

49-85-76
procurat@sos.md

Mărci    

52
26.10.2001

COCEBAN Grigore Str. Florilor nr. 16, 
bloc 2, ap. 26, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

32-01-22, 096258900 Mărci; 
Desene şi modele industriale   

54
25.12.2001

STAŞCOV Eugen

INDEPRIN SRL

Str. Petru Rareş nr. 18, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

20-29-07, 23-80-47, 
069120240
Fax: 23-80-47
indeprin@mtc.md
indeprin@gmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

55
04.10.2002

JIGĂU Radu Str. Pietrarilor nr. 6, ap. 11, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-54-55, 43-15-06
radu.j@mail.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

56
04.10.2002

COLIVAŞCO Serghei

Pantronus SRL

P.O. BOX 583, 
MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova

(373) 53393324
(373) 53322322
www.tmprotect.idknet.com
tmprotect@idknet.com

Mărci;
Desene şi modele industriale   

57
04.10.2002

LUNGU Iurie

LEVINTSA & 
ASSOCIATES

Str. Grădinilor nr. 58, ap. 44,
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

23-42-34, 54-37-96, 
24-40-63
iurielungu@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

58
04.10.2002

STRATINSCHI Alexandr

Biroul 
BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

59
04.10.2002

BALAN Veaceslav Str. V. Belinski nr. 7, bloc 2,
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-79-40 Mărci; 
Desene şi modele industriale   

61
18.11.2002

GLAZACEVA Galina

INDEPRIN SRL

Str. Grenoble nr. 209, ap. 17,
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova

76-69-52, 20-29-07 
Fax: 23-80-47  
glazacev@hotmail.com 
indeprin@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

63
19.12.2003

CORCODEL Svetlana

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

64
19.12.2003

GROZA Dana

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134,
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-
70   www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

65
19.12.2003

BÂRSAN Mihai Str. Independenţei 
nr. 135, ap. 22, 
MD-6201, Sângerei, 
Republica Moldova 

(0 262) 2-30-73, 
069902305
mbirsan@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

66
19.12.2003

RADU Vasile Str. V. Stroescu nr. 8, 
MD-3900, Cahul, 
Republica Moldova 

(0 299) 2-14-96, 
(0 299) 2-15-67, 
(0 299) 2-04-49 

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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01.05.2004
CRECETOVA Alla Bd. Cuza-Vodă nr. 45, ap. 52, 

MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova 

76-45-41 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

68
17.12.2004

CRASNOVA Nadejda

INDEPRIN SRL

Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

54-26-75, 20-29-07, 
23-80-47
Fax: 23-80-47  
crasnova05@mail.ru
indeprin@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

69
17.12.2004

CERCHES Eugen Calea Ieşilor nr. 23, ap. 26, 
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-23-95, 079650624 Mărci; 
Desene şi modele industriale  

70
17.12.2004

TALPĂ Sergiu Str. Bulgară nr. 156, 
bloc 1, ap. 29, 
MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(0 231) 7-58-65 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

71
17.12.2004

COŞNEANU Elena Str. Podul Înalt nr. 12, ap. 12, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

47-52-36, 24-55-91,
069356741
cosneanu@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

72
17.12.2004

SOCOLOVA Ecaterina

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova

73-16-05, 72-30-21,
21-10-27
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

73
17.12.2004

MANDATARI Natalia

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21,
21-10-27
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

74
17.12.2004

ŞCERBANIUC Sergiu Str. Ştefan cel Mare nr. 194, 
com. Răuţel, Făleşti, 
Republica Moldova 

(0 259) 7-47-28, 
069022822

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

75
30.05.2004

SCOROGONOV 
Anatolii

Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

52-77-24 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

76
30.12.2004

VASILIEVA Valentina Str. Alecu Russo nr. 5, 
bloc 2, ap. 54, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

49-21-72 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

77
30.12.2004

COTRUŢA Leonid Str. Ceucari nr. 10, 
bloc 1, ap. 57, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

46-35-10, 069120516
Fax: 46-35-10 
cotruta@mail.ru
leonid_cotruta@yahoo.com
www.attorneypatent.md/

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

78
15.06.2005

ŞURGALSCHI 
Ecaterina       

Str. Bogdan-Voievod nr. 4, 
ap. 13, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

44-67-44 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

79
15.06.2005

POPOVA Svetlana Bd. Dacia nr. 38, ap. 319, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

76-29-06, 069741300 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

80
29.07.2005

NASTAS Xenia Bd. C. Negruzzi nr. 6, ap. 43, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

27-32-14 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

81
17.11.2005

SCHIŢCO Nina Str. Grenoble nr. 161, 
bloc 1, ap. 12, 
MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova

79-28-71, 079461886 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

83
31.01.2006

BULAT Valentina Str. N. Donici nr. 60, 
Chişinău, 
Republica Moldova 

23-80-47, 43-26-78
079559818
bulatvalentina@yandex.ru

Mărci;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate
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01.03.2006
CRECETOV Veaceslav Bd. Cuza-Vodă nr. 45, ap. 52, 

MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova

76-45-41 Mărci; 
Desene şi modele industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

85
30.08.2006

DOBRE Lilia Str. Zimbrului 10A, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova

43-82-08,  44-99-45 
dobrelilia@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

86 
20.09.2006

CLĂTINICI Iurie Str. Alba-Iulia nr. 97, 
bloc 2, ap. 38, Chişinău, 
Republica Moldova 

58-90-08, 069640118 
clatinici@mtc.md 
clatinich@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

87
13.03.2007

LAŞCO Natalia

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40
freshys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale 

88
12.04.2007

NOVAC Ştefan Bd. Dacia nr. 14, ap. 32, 
Chişinău, 
Republica Moldova

76-53-74  
snovac@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

89
26.06.2007

ULANOV Denis

S.C. LEGALARTE 
S.R.L.

Str. Ciufl ea nr. 32, of. 1, 
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

27-85-29
Fax: 27-85-29
attorney@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale

90
11.10.2007

ŞTIRBU Natalia

„FEMIDA & CO” S.R.L.

Str. A. Russo nr. 61, ap. 109,
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova

83-88-80
Fax: (+373 22) 89-78-88,
(+373) 69014440
nastir@gmail.com
natalia.stirbu@invictus.md
www.invictus.md 

Mărci; 
Denumiri de origine; 
Indicaţii geografi ce;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii 

91
13.05.2008

NEKLIUDOV Valentin

Biroul 
BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15, 
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele industriale

92
13.05.2008

ASEEVA Elena

Biroul 
BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15,
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele industriale

93
13.05.2008

CARAGHIOZ Sergiu

Biroul 
BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15, 
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele industriale

94
13.05.2008

BURUIANĂ Alexei

Biroul Asociat de 
Avocaţi Buruiană & 
Partners

Str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 81, bloc 4, ap. 2,
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

20-34-48, 20-34-50
Fax: 22-97-83
buruiana@buruiana.com
alburuiana@gmail.com
www.buruiana.com

Mărci,
Desene şi modele industriale

96
27.10.2009

CRAVCENCO Raisa Str. Ialoveni nr. 94, ap. 22,
MD-2070, Chişinău, 
Republica Moldova

28-47-53, 068113853 Mărci;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii 

97
27.10.2009

SUHOVICI Nina Str. Oneşti nr. 9, Chişinău, 
Republica Moldova

72-36-13, 068296901
owanna_mark@mail.ru

Mărci;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii
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27.10.2009
ZAMISNÎI Gheorghe Str. Iazului nr. 1, bloc 3, ap. 10, 

MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova

(+373 22) 46-52-31,
(+373) 79654153
zamisniigh@yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii;
Soiuri de plante; 
Denumiri de origine

99
25.01.2010

SOSNOVSCHI Victor Str. Ginta Latină nr. 15, 
bloc 2, ap. 88, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova

34-15-38
libertango9@rambler.ru

Mărci;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii;
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate

101
28.10.2010

DANILIUC Ion Str. A. Puşkin 60/1, ap. 20,
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova

22-64-82
069120242

Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii;
Soiuri de plante

102
28.10.2010

CHIROŞCA Dorian Drumul Viilor nr. 42, ap. 42, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova

72-89-61
dorianchirosca@yahoo.fr

Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate;
Desene şi modele industriale

103
28.10.2010

COZLOVA Alexandra Bd. Moscova nr. 13, 
bloc 2, ap. 34,
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova

32-01-74 
068093750
ernest_coz@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale; 
Invenţii

104
28.10.2010

IORGA Iulian

Baroul avocaţilor din 
circumscripţia Curţii 
de Apel Chişinău
Cabinetul Avocatului
dr. Aurel Voitic

Str. Ismail 86/1, ap. 190, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

54-70-84
Fax: 54-70-84
069114589
iulian.iorga@gmail.com

Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate;
Desene şi modele industriale

105
28.10.2010

POPA Andrei

„IP CONSULT” S.R.L.

Str. Serghei Lazo nr. 40, 
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova

80-81-93
Fax: 80-81-94
069650404
078303091
offi ce@ipconsult.md
andrei.popa@ipconsult.md
www.ipconsult.md

Mărci

106
24.06.2011

Bazarenco Tatiana Str. Zelinski 22, ap. 53, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova

55-44-27
079801599

Mărci;
Invenţii

107
24.06.2011

Toma Elena  Str. Trandafi rilor nr. 5, 
com. Stăuceni, Chişinău, 
Republica Moldova

45-52-28
069111705

Mărci;
Desene şi modele industriale

108
24.06.2011

Sărăteanu Tatiana C.P. 1709, MD-2045, 
Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45
Fax: 44-62-57
T.Sarateanu@bmspatent.
com

Mărci;
Desene şi modele industriale

109
01.11.2011

Radu Ion Str. Petru Zadnipru  15/3, 
ap. 60, MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova

079651689 Mărci;
Desene şi modele industriale.

110
05.01.2012

Malai Valeriu Str. Căinarului 41 b, 
r. Căuşeni, 
s. Taraclia, MD-7730,
Republica Moldova

+373.24360220
neudymium@yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele industriale, 
Invenţii;

111
05.01.2012

Barbăneagră Sergiu Str. Cosmonauţilor 6, bir. 225, 
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

24-27-93
069732481

Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate
Desene şi modele industriale
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În conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor de proprietate intelectuală, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.783 din 30.06.2003 cu privire la evaluarea obiectelor de 

proprietate intelectuală, AGEPI publică lista evaluatorilor înscrişi în Registrul Naţional al evaluatorilor de 

proprietate intelectuală.

Lista evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală înscrişi
în Registrul naţional al evaluatorilor de proprietate intelectuală

(în ordinea numerelor certifi catelor de califi care)

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certifi catului de califi care, 

termenul de valabilitate a certifi catului de califi care (data eliberării şi data expirării),

numele şi prenumele evaluatorului, numărul de telefon

Nr.

crt.

Nr.

certifi catului

de califi care

Termenul de valabilitate a

certifi catului de califi care

Numele si prenumele 

evaluatorului

Nr.

telefon

Data eliberării Data expirării

1 001-RE 2004.07.02 2014.07.03 Cravcenco Raisa 28-47-53;

068113853

2 003-RE 2004.07.02 2014.07.03 Vitanov Alexandru 21-29-64;

069109148

3 006-RE 2004.07.02 2014.03.07 Palcov Victor 63-94-04;

63-94-09;

079516367

4 007-RE 2004.07.02 2014.07.03 Buga Larisa 55-74-74;

069046837

5 008-RE 2010.06.03 2015.06.03 Litr Ana 22-74-20;

22-99-65;

069123314

6 009-RE 2010.06.03 2015.06.03 Biriucova Tatiana 21-33-43;

069375978

7 010-RE 2010.06.03 2015.06.03 Ivaniuc Tatiana 50-41-87;

079708411

8 011-RE 2010.06.03 2015.06.03 Albu Svetlana 77-34-88;

079644814

9 012-RE 2010.06.03 2015.06.03 Margine Ion 73-87-69;

079580790

10 013-RE 2010.06.03 2015.06.03 Lungu Anna 079643255

11 014-RE 2010.06.03 2015.06.03 Omelianov Nicolai 079092266

12 015-RE 2010.06.03 2015.06.03 Mîţî Ion 079455573

13 016-RE 2010.06.03 2015.06.03 Popa Andrei 80-81-93;

80-40-20;

069650404;

078303091

14 017-RE 2010.06.03 2015.06.03 Sosnovschi Victor 34-15-38

15 018-RE 2010.06.03 2015.06.03 Suhovici Nina 72-36-13;

068296901

16 020-RE 2010.06.03 2015.06.03 Godonoga Iuliana 079590645

17 021-RE 2010.06.03 2015.06.03 Grişciuc-Bucica Svetlana 43-03-80;

069690868

18 022-RE 2010.06.03 2015.06.03 Cosarciuc Irina 069147413

19 023-RE 2010.06.03 2015.06.03 Ciorba Aliona 73-64-12;

079990787
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Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale /

Intellectual property information 
materials

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, texte 

ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor 

regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasifi cări, norme ale OMPI; alte materiale de informare 

din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

The section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, texts of 

the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the regional 

and bilateral agreements; regulations, instructions, classifi cations, the WIPO standards; other information 

materials in the fi eld of intellectual property protection. 
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Aderări la tratatele internaţionale 
în domeniul proprietăţii intelectuale

OMPI INFORMEAZĂ

Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale

La 17 noiembrie 2011 Brunei Darussalam a depus instrumentele de aderare la Convenţia 

de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, din 20 martie 1883. 

Convenţia de la Paris va intra în vigoare cu privire la Brunei Darussalam, cu începere de la 

7 februarie 2012. La aceeaşi dată, Brunei Darussalam va deveni membru la Uniunea Internaţională 

privind protecţia proprietăţii industriale (Uniunea de la Paris).

Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT)

La 9 decembrie 2011 Montenegru a depus instrumentele de aderare la Tratatul privind dreptul 

brevetelor (PLT), încheiat la Geneva la 1 iunie 2000.

Tratatul privind dreptul brevetelor va intra în vigoare cu privire la Montenegru cu începere de la 

9 martie 2012.

Aranjamentul de la Strasburg privind clasifi carea internaţională a brevetelor

La 6 ianuarie 2012 Montenegro a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul de la 

Strasburg privind clasifi carea internaţională a brevetelor, încheiat la 24 martie 1971 şi modifi cat la 

28 septembrie 1979.

Aranjamentul de la Strasburg va intra în vigoare cu privire la Montenegro cu începere de la 

6 ianuarie 2013. 

Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasifi cării internaţionale 
a elementelor fi gurative ale mărcilor

La 9 decembrie 2011 Montenegru a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul de la 

Viena privind instituirea clasifi cării internaţionale a elementelor fi gurative ale mărcilor, încheiat la 

12 iunie 1973 şi modifi cat la 1 octombrie 1985.

Aranjamentul de la Viena va intra în vigoare cu privire la Montenegru cu începere de la 9 martie 

2012. 

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională 
a desenelor industriale

La 5 decembrie 2011 Montenegru a depus instrumentele de aderare la Actul de la Geneva 

al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor industriale, adoptat la 

2 iulie 1999.

Actul de la Geneva va intra în vigoare cu privire la Montenegru cu începere de la 5 martie 2012.

Convenţia de la Berna   privind protecţia operelor literare şi artistice

La 14 decembrie 2011 Republica Populară Democratică Laos a depus instrumente-

le de aderare la Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice, adoptată la 

9 septembrie 1886.

Convenţia de la Berna va intra în vigoare cu privire la Republica Populară Democratică Laos cu 

începere de la 14 martie 2012. La aceeaşi dată, Laos va deveni ţară membră a Uniunii Internaţio-

nale pentru protecţia operelor literare şi artistice (Uniunea de la Berna).

 



233

MD - BOPI 1/2012

 

Convenţii, aranjamente şi tratate internaţionale 
în domeniul proprietăţii intelectuale la care 

Republica Moldova este parte

Nr. 
crt.

Denumirea convenţiei, aranjamentului, tratatului
Data intrării în vigoare 

pentru Republica Moldova

1. Convenţia mondială cu privire la dreptul de autor (Geneva, 1952) 27.05.1993

2. Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 
(Stockholm, 1967)

25.12.1991

3. Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale (1883) 25.12.1991

4. Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (1891) 25.12.1991

5. Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) (Washington, 1970) 25.12.1991

6. Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului 
de microorganisme în scopul asigurării protecţiei lor prin brevete (1977)

25.12.1991

7. Tratatul de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic (1981) 25.12.1991

8. Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor
industriale (1925) 

14.03.1994

9. Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice (1886) 02.11.1995

10. Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor interpreţilor, ale producătorilor 
de fonograme şi ale organizaţiilor de difuziune (Roma, 1961)

05.12.1995

11. Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT)(Geneva, 1994) 01.08.1996

12. Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională 
a mărcilor (1989)

01.12.1997

13. Aranjamentul de la Nisa privind clasifi carea internaţională a produselor şi serviciilor 
în scopul înregistrării mărcilor (1957)

01.12.1997

14. Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasifi cării internaţionale a desenelor 
şi modelelor industriale (1968)

01.12.1997

15. Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasifi cării internaţionale a elementelor 
fi gurative ale mărcilor (1973)

01.12.1997

16. Aranjamentul de la Strasbourg privind clasifi carea internaţională a brevetelor 
de invenţii (1971)

01.09.1998

17. Convenţia internaţională privind protecţia noilor soiuri de plante (Geneva, 1961) 28.10.1998

18. Convenţia cu privire la protecţia intereselor producătorilor de fonograme împotriva 
reproducerii neautorizate a fonogramelor lor (Geneva, 1971)

17.07.2000

19. Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile false sau înşelătoare 
de provenienţă a produselor (1891) 

05. 04.2001

20. Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor 
şi înregistrarea lor internaţională (1958)

05. 04.2001

21. Acordul OMPI privind dreptul de autor (Geneva, 1996) 06.03.2002

22. Acordul OMPI cu privire la interpretări şi fonograme (Geneva, 1996) 20.05.2002

23. Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT), (Geneva, 2000) 28.04.2005

24. Convenţia cu privire la distribuirea semnalelor purtătoare de programe transmise 
prin satelit (Bruxelles, 1974)

28.10.2008

25. Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor (2006) 16.03.2009

26. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS), 
(Marrakesh, 1994)

26.07.2001

Acorduri în domeniul proprietăţii intelectuale semnate 
de Republica Moldova în cadrul CSI

1. Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale 
şi crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii 
intelectuale (Sankt Petersburg, 2011)

14.08.2011

2. Convenţia eurasiatică privind brevetele (Moscova, 1994)* 16.02.1996

3. Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei dreptului de autor
 şi a drepturilor conexe (Moscova, 1993)

25.11.1998

4. Acordul privind asigurarea reciprocă a integrităţii secretelor interstatale în domeniul 
protecţiei juridice a invenţiilor (Minsk, 1999)

03.01.2002

5. Acordul privind măsurile de prevenire şi combatere a utilizării mărcilor şi indicaţiilor 
geografi ce false (Minsk, 1999)

03.01.2002

* Denunţată prin Legea privind denunţarea Convenţiei eurasiatice privind brevetele nr.78 din 21.04.2011,
  publicată în MO nr.  83-85/215 din 20.05.2011. Denunţarea va intra în vigoare  la 26.04.2012.
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