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Publicaţiile AGEPI

Pentru a vă iniţia asupra tuturor aspectelor şi noutăţilor din sistemele naţional 

şi internaţional de protecţie a proprietăţii intelectuale abonaţi-vă la publicaţiile AGEPI: 

• Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială (BOPI)

-    apare din anul 1993, având o periodicitate lunară

-    include informaţia ofi cială referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiec-

telor de proprietate industrială (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie acor-

date, la modifi cările intervenite în statutul juridic al OPI, precum şi la rezultatele exami-

nării contestaţiilor în Comisia de contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecătoreşti 

privind litigiile legate de OPI, informaţii de ordin general; 

•  revista de proprietate intelectuală „Intellectus” 

-    apare din anul 1995, având o periodicitate trimestrială 

- abordează multilateral diverse aspecte ale proprietăţii intelectuale, prevederile 

legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu, publică studii semnate de cercetători 

şi inventatori din diverse domenii ale ştiinţei, economiei şi tehnicii 

-   face parte din Lista revistelor ştiinţifi ce de profi l, fi ind acreditată în categoria de 

clasifi care B la profi lurile: drept, tehnică, biologie, chimie, economie; în calitate de coe-

ditor al revistei este Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA); 

• digestul „AGEPI INFO”, supliment la revista „Intellectus” 

-   tratează diverse aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale, relevă mecanismul 

obţinerii şi realizării drepturilor şi exploatării obiectelor de proprietate intelectuală, pune 

la dispoziţia publicului informaţia privind tezaurul intelectual al ţării, reproduce unele 

materiale din presa scrisă şi cea electronică cu referinţă la proprietatea intelectuală 

-    cuprinde rubrica „Bursa invenţiilor”. 

Abonarea la publicaţiile AGEPI pe suport hârtie şi pe CD-ROM 

este nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI 

(inclusiv prin fax, e-mail sau on-line).

Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de abonare, accesaţi: 

http://www.agepi.md/md/cid_pi/

Telefoane de contact: 40-05-96; 40-05-97

Vă stăm la dispoziţie şi vă urăm succes!
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Informaţie generală
Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. 

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

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

şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte 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, 
appellations of origin of goods, industrial designs. 

Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring 
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova. 
The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin there are 
published 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, наименований мест происхождения товаров, промышленных рисунков 
и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на охрану 

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

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

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

другой деятельности.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectu ală 
(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 2009)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
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 Ofi ciul Eurasiatic 
 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 Jamahiria Arabă 

Libiană
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 изобретение выдаются AGEPI и удостоверяют приори-

тет, авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

согласно национальной процедуре.

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

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentului, codul ţării)

 Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document, 

code of the country)

 Охранный документ бывшего СССР (словесное обозначение документа, номер документа, код 

страны)

(30)* Date referitoare la prioritatea cererii înregistrate la ofi ciul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul 

documentului, data depozitului, codul ţării)

 Priority data of the application registered with the patent offi ce of the former USSR (number of the document, 

date of fi ling, code of the country)

 Приоритетные данные заявки, зарегистрированной в патентном ведомстве бывшего СССР (номер 

документа, дата подачи заявки, код страны) 
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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 изобретения

FF4A Brevete de invenţie acordate 

  Granted patents for invention 

  Предоставленные патенты на изобретения     

FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate 

  Granted short-term patents for invention 

  Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

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

  Numerical index of granted patents for invention (half-yearly) 

  Нумерационный указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой)      

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

  Subject index of granted patents for invention (half-yearly) 

  Систематический указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой) 

FA9A   Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

  List of withdrawn patent applications

  Перечень отозванных заявок на патент

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

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

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

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

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

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

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

Перечень восстановленных патентов на изобретения
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретения 

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 publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.  

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

Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului 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 de Bre-
vete, la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de 
Brevete (Бюллетень Евразийского патентного ведомства), care include datele bibliografice, rezu-
matul şi desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OEAB şi în biblioteca AGEPI pe su-
port 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, in accordance with the Regulations, present observa-
tions 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, в соответствии с Положением, свои замечания в отношении патентоспособности изобрете-
ния, являющегося предметом заявки 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.  
 

P

P 

П
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(21) a 2009 0082 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B23B 51/02 (2006.01)  

B23B 51/12 (2006.01)  
B23B 31/107 (2006.01)  
B23Q 3/12 (2006.01)  
B23C 5/26 (2006.01)  

(22) 2009.08.19 
(71)(72) RASSOHIN Ion, MD 
(54) Portsculă şi coadă a sculei 
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de 

maşini şi poate fi folosită la strungurile pentru 
prelucrarea metalelor. 
Portscula conţine o coadă con Morse (3) şi un 
corp (1), în care sunt executate o gaură 
centrală (2) pentru fixarea cozii sculei (9) şi 
două găuri filetate (4, 5) cu şuruburile de 
strângere (6, 7). Pe diametrul exterior al cozii 
sculei (9) sunt executate sub un unghi de 
120º câte trei teşituri în două rânduri. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Tool adapter and shank 
(57) The invention relates to mechanical engineer-

ing and can be used in metal-working ma-
chines. 
The adapter contains a Morse taper shank (3) 
and a body (1), in which are made a central 
hole (2) for the fixation of the tool shank (9) 
and two threaded holes (4, 5) with fastening 
screws (6, 7). On the outer diameter of the 
tool shank (9) are made at an angle of 120 
three flats in two rows. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Держатель и хвостовик инструмента 
(57) Изобретение относится к области машино-

строения и может быть использовано в ме-
таллообрабатывающих станках. 
Держатель содержит хвостовик конус Мор-
зе (3) и корпус (1), в котором выполнены 
центральное отверстие (2) для фиксации 
хвостовика инструмента (9) и два резьбо-
вых отверстия (4, 5) с зажимными винтами 
(6, 7). На наружном диаметре хвостовика 
инструмента (9) выполнены под углом 120 
по три лыски в два ряда. 

 
 
 
 
 
 

 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
 

 
 

 
(21) a 2009 0080 (13) A2 
(51) Int. Cl.: G01J 5/04 (2006.01)  

H05B 6/68 (2006.01)  
(22) 2009.08.04 
(71) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE 

ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) LUPAŞCU Tudor, MD; MAFTULEAC Alexei, 

MD; PETUHOV Oleg, MD 
(54) Dispozitiv pentru măsurarea temperaturii 

în cuptorul cu microunde 
(57) Invenţia se referă la dispozitive pentru măsu-

rarea temperaturii în cuptoare cu microunde şi 
poate fi utilizată în cercetările ştiinţifice şi în 
industrie pentru automatizarea proceselor de 
măsurare, stocare şi prelucrare a datelor.  
Dispozitivul constă din două sisteme interde-
pendente: un sistem complex de măsurare 
(SM) şi un sistem de protejare de acţiunea 
microundelor. Sistemul de măsurare (SM) in-
clude un termometru electronic (T) sensibil la 
radiaţia infraroşie, un suport (S) pentru fixarea 
termometrului la distanţă de la un cuptor cu 
un orificiu, prin care se măsoară radiaţia 
infraroşie, un computer (C), un întrerupător şi 
fire de conexiune. Sistemul de protejare 
constă din trei plăci metalice unite în pachet, 
în care este executată o uşiţă-stor cu posibili-
tatea închiderii/deschiderii orificiului cuptoru-
lui, prin care se efectuează măsurările.  
Uşiţa-stor poate fi ridicată cu ajutorul unui so-
lenoid, miezul de fier al căruia este unit cu 
aceasta.  
Solenoidul este acţionat la comandă prin in-
termediul unui sincronizator unit cu un bloc de 
comandă a funcţionării magnetronului cupto-
rului, astfel acesta poate deschide orificiul 
doar în perioada când nu are loc generarea 
microundelor.  
Pentru asigurarea securităţii în cazul blocării 
uşiţei-stor în poziţia deschisă, dispozitivul este 
dotat cu un microîntrerupător, care întrerupe 
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alimentarea magnetronului şi generarea mi-
croundelor. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Device for measuring the temperature in a 
microwave oven 

(57) The invention relates to devices for measuring 
the temperature in microwave ovens and can 
be used in research and production for the 
automation of data storage, processing and 
measurement processes. 
The device consists of two independent sys-
tems: a complex measuring system (MS) and 
a system of protection against the effects of 
microwaves. The measuring system (MS) in-
cludes an electronic thermometer (T), sensi-
tive to infrared radiation, a support (S) for 
thermometer fixation at a distance from the 
oven with an opening, through which the infra-
red radiation is measured, a computer (C), a 
switch and connectors. The protection system 
consists of three metal plates, joined in a 
packet, in which is made a door-blind with the 
possibility of closing/opening the oven open-
ing, through which the measurements are car-
ried out. 
The door-blind can be lifted by a solenoid, the 
iron core of which is connected to it. 
The solenoid is operated at the command by 
means of a synchronizer coupled with an 
oven magnetron control unit, so it can open 
the opening only in the period when there is 
no generation of microwaves. 
To ensure safety in case of blocking the door-
blind in the open position, the device is 
equipped with a microswitch which interrupts 
the power of the magnetron and the genera-
tion of microwaves. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Устройство для измерения температуры 
в микроволновой печи 

(57) Изобретение относится к устройствам для 
измерения температуры в микроволновых 
печах и может быть использовано в науч-
ных исследованиях и в производстве для 
автоматизирования процессов измерения, 
накопления и обработки данных.  
Устройство состоит из двух взаимозависи-
мых систем: комплексной измерительной 
системы (SM) и системы защиты от дейст-
вия микроволн. Измерительная система 
(SM) включает электронный термометр (Т), 
чувствительный к инфракрасному излуче-
нию, подставку (S) для крепления термо-
метра на расстоянии от печи с отверстием, 
через которое измеряется инфракрасное 
излучение, компьютер (С), выключатель и 
соединительные провода. Система защиты 
состоит из трех металлических пластин, 
объединенных в пакет, в котором выпол-
нена дверца-шторка с возможностью за-
крытия/открытия отверстия печи, через ко-
торое производят измерения.  
Дверца-шторка может быть поднята с по-
мощью соленоида, железный сердечник 
которого соединен с ней. 
Соленоид управляется по команде, по-
средством синхронизатора, соединенного с 
блоком управления работой магнетрона 
печи, таким образом  он может открыть от-
верстие только в период, когда не проис-
ходит генерирование микроволн. 
Для обеспечения безопасности в случае 
блокирования дверцы-шторки в открытом 
положении, устройство снабжено микровы-
ключателем, который прерывает питание 
магнетрона и генерирование микроволн. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 3 
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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 acordare 
a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului. Opozi-

ţia 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. 
 
 

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. 
 
 

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

сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании 
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изо-
бретений. 
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(11) 4093 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/137 (2006.01)  

A61K 9/00 (2006.01)  
A61K 9/08 (2006.01)  
A61K 9/06 (2006.01)  
A61K 9/10 (2006.01)  
A61P 23/02 (2006.01)  
A61P 29/00 (2006.01)  
A61P 37/08 (2006.01)  

(21) a 2006 0268 
(22) 2005.04.22 
(31) 10 2004 021 992.3 
(32) 2004.05.03 
(33) DE 
(85) 2006.12.01 
(86) PCT/EP2005/004343, 2005.04.22 
(87) WO 2005/107732 A1, 2005.11.17 
(71)(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNA-

TIONAL GMBH, DE 
(72)  ESPERESTER, Anke, DE; MAERZ, Frieder, 

Ulrich, DE; MUELLER, Claudia, DE 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Utilizare a compoziţiei farmaceutice topice 

cu conţinut de ambroxol 
(57) Invenţia se referă la compoziţiile farmaceuti-

ce topice cu proprietăţi antiinflamatoare şi 
anestezice locale ce conţin ambroxol. 
Compoziţia, conform invenţiei, conţine de la 
0,1% până la 20% ambroxol sau una din să-
rurile sale farmaceutic acceptabile, de prefe-
rinţă hidroclorură şi este destinată pentru tra-
tamentul local al patologiilor pielii cum sunt 
durerea, mâncărimea, usturimea, inflamaţia, 
înţepăturile de ţânţari şi hiperemia pielii de 
origine alergică, imunologică sau idiopată.  
  

  Revendicări: 6 
* 

*     * 
(54) Use of topical pharmaceutical composi-

tion containing ambroxol 
(57) The invention refers to topical pharmaceutical 

compositions having anti-inflammatory and 
local anaesthetic properties, containing am-
broxol. 
The composition, according to the invention, 
contains from 0.1% to 20% of ambroxol or 
one of its pharmacologically compatible salts, 
preferably in the form of its hydrochloride and 
is intended for topical treatment of such skin 
pathologies as pain, burning, itching, inflam-
mation, mosquito stings, and skin hyperemia 
of allergic, immunologic or idiopathic origin. 

 
  Claims: 6 

* 
*     * 

(54) Применение фармацевтической компо-
зиции для местного применения со-
держащей амброксол 

(57) Изобретение относится к фармацевтиче-
ским композициям c противовоспалитель-
ными и местноанестезирующими свойст-
вами, содержащим амброксол. 
Композиция, согласно изобретению, со-
держит от 0,1% до 20% амброксола или 
одной из его фармакологически приемле-
мых солей, предпочтительно гидрохлорид 
и предназначена для местного лечения 
патологий кожи, таких как боли, жжение, 
зуд, воспаление, комариные укусы, по-
краснение кожи аллергического, иммуно-
логического или идиопатического проис-
хождения. 

 
 П. формулы: 6 
 
 
(11) 4094 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B02C 2/10 (2006.01)  

B02C 7/18 (2006.01)  
B02C 7/08 (2006.01)  

(21) a 2009 0048 
(22) 2009.05.04 
(71)(72)(73) CEMÎRTAN Mihail, MD 
(54) Dispozitiv pentru măcinarea cerealelor 
(57) Invenţia se referă la dispozitivele pentru 

măcinarea cerealelor. 
Dispozitivul pentru măcinarea cerealelor 
conţine un corp conic (1) cu un buncăr de 
alimentare (6), un organ de lucru activ (2) şi 
două organe de lucru pasive (3) şi (4), 
executate în formă de con şi montate în corp 
(1). Organul de lucru activ (2) este fixat pe un 
arbore vertical cu posibilitatea de punere în 
mişcare de către motorul electric prin 
transmisii prin curea şi conică. Cele două 
organe de lucru pasive (3) şi (4) sunt 
amplasate în jurul organului de lucru activ (2) 
şi dotate cu un mecanism (8) pentru 
deplasarea lor în direcţie verticală. 
Pe organul de lucru activ (2) şi organele de 
lucru pasive (3) şi (4) pot fi executate 
crestături de diferite mărimi corespunzătoare 
treptelor de lucru de măcinare. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 4 

* 
*     * 
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(54) Grain milling device 
(57) The invention relates to grain milling devices. 

The grain milling device contains a conical 
body (1) with a loading hopper (6), an active 
working tool (2) and two passive working 
tools (3) and (4), made in the form of a cone 
and mounted in the body (1). The active 
working tool (2) is mounted on a vertical 
shaft with the possibility of actuating by an 
electric motor through belt and bevel gears. 
The two passive working tools (3) and (4) are 
placed around the active working tool (2) and 
are provided with a mechanism (8) for their 
movement in a vertical direction. 
On the active working tool (2) and the pas-
sive working tools (3) and (4) can be made 
notches of different sizes corresponding to 
the working stages of milling. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Устройство для измельчения зерна 
(57) Изобретение относится к устройствам для 

измельчения зерна. 
Устройство для измельчения зерна со-
держит конический корпус (1) c загрузоч-
ным бункером (6), активный рабочий ор-
ган (2) и два пассивных рабочих органа (3) 
и (4), выполненных в форме конуса и 
смонтированных в корпусе (1). Активный 
рабочий орган (2) закреплен на верти-
кальном валу с возможностью приведения 
в движение электродвигателем через ре-
менную и коническую передачи. Два пас-
сивных рабочих органа (3) и (4) 
размещены вокруг активного рабочего ор-
гана (2) и снабжены механизмом (8) для 
их перемещения в вертикальном направ-
лении. 
На активном рабочем органе (2) и пассив-
ных рабочих органах (3) и (4) могут быть 
выполнены насечки различной величины, 
соответствующие рабочим ступеням 
измельчения. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 4 

 
 
 
 
(11) 4095 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C30B 29/46 (2006.01)  
(21) a 2010 0088 
(22) 2010.08.02 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ŢURCAN Vladimir, MD; DEISENHOFER 

Joachim, DE; KRUG VON NIDDA Hans-
Albrecht, DE; LOIDL Alois, DE 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de obţinere a monocristalelor 

supraconductoare de calcogenuri de fier 
cu formula generală FeTe0,5Se0,5 

(57) Invenţia se referă la tehnologia materialelor 
supraconductoare, în particular la obţinerea 
monocristalelor prin metoda cristalizării din 
topitură.  
Procedeul de obţinere a monocristalelor su-
praconductoare a calcogenurilor de fier cu 
formula generală FeTe0,5Se0,5 constă în ace-
ea că preventiv materialele iniţiale seleniul şi 
telurul se purifică prin topirea zonală, iar gra-
nulele de fier se curăţă mecanic, apoi se 
efectuează introducerea materialelor iniţiale 
într-o fiolă vidată, topirea încărcăturii prin în-
călzire, menţinerea încărcăturii topite la o 
temperatură, care depăşeşte temperatura de 
topire a fazei componentelor cu cea mai înal-
tă temperatură de topire, cu răcirea şi călirea 
ulterioară. Totodată, încălzirea încărcăturii se 
efectuează cu viteza de 2…5°C/min până la 
600°C, se efectuează menţinerea pe parcur-
sul a 20…24 ore, apoi se efectuează încălzi-
rea treptată cu pasul de 50°C cu viteza de 
1°C/min şi cu menţinerea temperaturii între 
trepte pe parcursul a 8…10 ore până la atin-



INVENŢII  MD - BOPI 2/2011 

 21 

gerea temperaturii de 1100°C, la care se 
menţine topitura pe parcursul a 60…72 ore, 
apoi se răceşte cu viteza de 2…60°C/oră 
până la 420°C, la care materialul se omoge-
nizează timp de 70…100 ore, după aceasta 
se efectuează călirea, amplasând fiola într-
un lichid cu o temperatură care nu depăşeşte 
0°C. Pentru obţinerea monocristalelor cu di-
mensiuni mai mari monocristalele obţinute 
suplimentar se macină în atmosferă gazoa-
să, care nu conţine oxigen şi vapori de apă, 
se încălzesc într-o fiolă vidată cu viteza de 
5°C/min până la 1100°C, la care se menţine 
topitura pe parcursul a 60…72 ore, apoi se 
răceşte cu viteza de 2…60°C/oră până la 
420°C, la care materialul se omogenizează 
timp de 70…100 ore, după care se căleşte, 
amplasând fiola într-un lichid cu o temperatu-
ră care nu depăşeşte 0°C. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for the production of supercon-
ducting monocrystals of iron chalcoge-
nides of general formula FeTe0.5Se0.5 

(57) The invention relates to the technology of 
superconducting materials, in particular, to 
the production of monocrystals by the me-
thod of crystallization from melts. 
The process for the production of supercon-
ducting monocrystals of iron chalcogenides 
of general formula FeTe0.5Se0.5 consists in 
that preliminarily the initial materials sele-
nium and tellurium are purified by zone melt-
ing, and iron pellets are subjected to me-
chanical cleaning, and then is performed the 
loading of initial materials into an evacuated 
vial, melting of the mixture by heating, expo-
sure of the molten mixture at a temperature 
exceeding the component most refractory 
phase melting temperature with subsequent 
cooling and quenching. At the same time, 
heating of mixture is carried out at a rate of 
2…5°C up to 600°C, is exposed for 20…24 
hours, then is performed the stepwise heat-
ing with the step of 50°C at a rate of 1°C/min 
and exposure between steps for 8…10 hours 
up to reaching the temperature of 1100°C , 
at which the melt is exposed for 60…72 
hours, then it is cooled at a rate of 
2…60°C/hour up to a temperature of 420°C, 
at which the material is homogenized for 
70…100  hours, and then it is carried out the 
quenching by placing the vial in a liquid at a 
temperature not exceeding 0°C. To obtain 

monocrystals of larger dimensions the ob-
tained monocrystals are additionally milled in 
oxygen-free medium containing no water va-
pors, are heated into an evacuated vial at a 
rate of 5°C/min up to 1100°C, at which the 
melt is exposed for 60…72 hours, then it is 
cooled at a rate of 2…60°C/hour up to 
420°C, at which the material is homogenized 
for 70…100 hours, and then is quenched by 
placing the vial in a liquid with a temperature 
not exceeding 0°C. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения сверхпроводящих 
монокристаллов халькогенидов железа 
общей формулы FeTe0,5Se0,5   

(57) Изобретение относится к технологии 
сверхпроводящих материалов, в частно-
сти к получению монокристаллов методом 
кристаллизации из расплавов. 
Способ получения сверхпроводящих мо-
нокристаллов халькогенидов железа об-
щей формулы FeTe0,5Se0,5  заключается в 
том, что предварительно исходные мате-
риалы селен и теллур подвергают очистке 
зонной плавкой, а гранулы железа под-
вергают механической очистке, затем вы-
полняют загрузку исходных материалов в 
откаченную ампулу, расплавление шихты 
путем нагрева, выдержку расплавленной 
шихты при температуре превышающей 
температуру расплава наиболее туго-
плавкой фазы компонентов с последую-
щим охлаждением и закалкой. При этом, 
нагрев шихты проводят со скоростью 
2…5°С/мин до 600°С, выдерживают до 
20…24 часов, затем осуществляют сту-
пенчатый нагрев с шагом 50°С со скоро-
стью 1°С/мин и выдержкой между ступе-
нями 8…10 часов до достижения темпе-
ратуры 1100°С, при которой выдерживают 
расплав в течение 60…72 часов, затем 
его охлаждают со скоростью 2…60°С/час 
до температуры 420°С, при которой мате-
риал гомогенизируют в течение 70…100 
часов, затем осуществляют закалку, по-
мещая ампулу в жидкость с температурой 
не более 0°С. Для получения монокри-
сталлов больших размеров полученные 
монокристаллы дополнительно измель-
чают в бескислородной среде, не содер-
жащей водяных паров, нагревают в отка-
ченной ампуле со скоростью 5°С/мин до 
1100°С, при которой выдерживают рас-
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плав в течение 60…72 часов, затем его 
охлаждают со скоростью 2…60°С/час до 
420°С, при которой материал гомогенизи-
руют в течение 70…100 часов, затем осу-
ществляют закалку, помещая ампулу в 
жидкость с температурой не более 0°С. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 
 
(11) 4096 (13) B1 
(51) Int. Cl.: E02D 27/00 (2006.01)  

E02D 27/14 (2006.01)  
(21) a 2009 0058 
(22) 2009.06.01 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

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

MD; ANISIMOVA Raisa, MD; ZALÎMOV Al-
bert, MD; IVANENCO Mihail, MD 

(54) Instalaţie fundament transportabilă 
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei, şi 

anume la instalaţii fundament transportabile, 
şi poate fi utilizată la construcţia reazemelor 
instalaţiilor energetice eoliene. 
Instalaţia fundament transportabilă conţine 
un bloc de beton (1), în care sunt executate 
două găuri străpunse, sub un unghi drept, 
simetric faţă de axa verticală a blocului (1), în 
care sunt amplasate două ţevi metalice (2). 
Instalaţia mai conţine două tije metalice (3) 
cu filet şi piuliţe (4) în partea de sus, cu posi-
bilitatea amplasării tijelor (3) în ţevi (2) şi 
pătrunderii lor în sol (6). În partea de sus a 
blocului sunt fixate şuruburi de ancorare (5) 
pentru fixarea construcţiilor şi transportarea 
instalaţiei fundament în alt loc. 
Rezultatul constă în posibilitatea de a scoate 
operativ din sol instalaţia fundament şi de a o 
reamplasa în alt loc. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Portable foundation device 
(57) The invention relates to building industry, 

namely to portable foundation devices and 
can be used in the construction of mounts of 
wind-driven electric plants. 

 
 
 
 
 

The portable foundation device includes a 
concrete block (1), in which are made two 
through holes at a right angle, symmetrically 
with the vertical axis of the block (1), in which 
are placed two metal pipes (2). The device 
also contains two metal pins (3) with thread 
and nuts (4) in the upper part, with the possi-
bility of placement of pins (3) in the pipes (2) 
and their penetration into the soil (6). At the 
top of the block are attached anchor bolts (5) 
for fixation of structures and transfer of the 
foundation device to another place. 
The result consists in the possibility of rapid 
recovery from the soil of the foundation de-
vice and its relocation to another place. 
 

  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Переносное фундаментное устройство 
(57) Изобретение относится к области строи-

тельства, а именно к переносным фунда-
ментным устройствам, и может быть ис-
пользовано при строительстве опор вет-
роэнергетических установок. 
Переносное фундаментное устройство 
содержит бетонный блок (1), в котором 
выполнены два сквозных отверстия под 
прямым углом, симметрично вертикаль-
ной оси блока (1), в которые расположены 
две металлические трубы (2). Устройство 
еще содержит два металлических штыря 
(3) с резьбой и гайками (4) в верхней час-
ти с возможностью расположения штырей 
(3) в трубки (2) и их проникновения в грунт 
(6). В верхней части блока закреплены ан-
керные болты (5) для крепления сооруже-
ний и переноса фундаментного устройст-
ва в другое место. 
Результат состоит в возможности опера-
тивного извлечения из грунта фундамент-
ного устройства и его перебазирования в 
другое место. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(11) 4097 (13) B1 
(51) Int. Cl.: E06B 9/02 (2006.01)  
(21) a 2009 0052 
(22) 2009.05.18 
(71)(72)(73) CATLABUGA Iuri, MD 
(54) Dispozitiv de protecţie a golului de fereas-

tră, de salvare şi evacuare 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

dispozitivele de protecţie a golurilor de fe-
reastră, care pot fi utilizate în calitate de mij-
loace de salvare şi evacuare a oamenilor din 
clădiri în cazuri critice. 
Dispozitivul de protecţie a golului de fereas-
tră este executat în formă de grilaj secţionat 
şi conţine o ramă imobilă (1) fixată rigid în 
golul de fereastră din partea exterioară a 
clădirii, de care prin articulaţii inferioare (4) 
este fixată o secţie mobilă exterioară (2) uni-
tă prin articulaţii superioare (5) cu secţia mo-
bilă interioară (3). Secţia mobilă exterioară 
(2) este executată din elemente care for-
mează celule, în partea superioară a ei sunt 
fixate rigid plăcile închizătorului lacătului (7) 
cu limitator în formă de tijă (8) pentru menţi-
nerea dispozitivului în poziţia închisă. În ra-
ma imobilă (1) este executată o nişă (6), în 
care este montat un mecanism de amortizare 
a loviturii, executat în formă de lacăte (16) de 
tip arc şi unit prin odgon (17) cu secţia mobi-
lă exterioară (2). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Device for the protection of window open-
ing, rescue and evacuation 

(57) The present invention relates to construction, 
in particular to protective devices of window 
openings, which can be used as a means of 
rescue and evacuation of people from build-
ings in emergency situations. 
The device for the protection of window 
opening, rescue and evacuation is made in 
the form of a sectional grillage and contains 
a fixed frame (1) impacted in the window 
opening on the outside of the building, to 
which by means of lower hinges (4) is fixed 
an outer mobile section (2), connected 
through upper hinges (5) to the inner mobile 
section (3). The outer mobile section (2) is 
made of elements that form cells, in its upper 
part are rigidly fixed the plates of the snap 
catch (7) with limiter in the form of rod (8) to 
hold the device in the closed position. In the 
fixed frame (1) is made a niche (6), in which 
is mounted a shock damping mechanism, 

made in the form of spring-loaded type locks 
(16) and connected by cable (17) to the outer 
mobile section (2). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Устройство защиты оконного проема, 
спасения и эвакуации 

(57) Изобретение относится к строительству, в 
частности к защитным устройствам окон-
ных проемов, которые могут быть исполь-
зованы в качестве средств спасения и 
эвакуации людей из зданий в критических 
ситуациях.  
Защитное устройство оконного проема 
выполнено в виде секционной решетки и 
содержит прочно закрепленную в проеме 
окна с внешней стороны здания непод-
вижную раму (1), к которой посредством 
нижних шарниров (4) закреплена внешняя 
подвижная секция (2), соединенная по-
средством верхних шарниров (5) с внут-
ренней подвижной секцией (3). Внешняя 
подвижная секция (2) выполнена из эле-
ментов, образующих ячейки, в верхней ее 
части жестко закреплены пластины за-
щелки замка (7) с ограничителем в виде 
прута (8) для удержания устройства в за-
крытой позиции. В неподвижной раме (1) 
выполнена ниша (6), в которой смонтиро-
ван механизм гашения удара, выполнен-
ный в виде замков (16) пружинного типа и 
соединенный посредством троса (17) с 
внешней подвижной секцией (2). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
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(11) 4098 (13) B1 
(51) Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)  

G06K 1/12 (2006.01)  
G06K 9/18 (2006.01)  
B41M 5/00 (2006.01)  
B41M 5/20 (2006.01)  
B41M 5/24 (2006.01)  

(21) a 2009 0024 
(22) 2009.02.27 
(71)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Vic-

tor, MD 
(72)  ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, 

MD; ADAMCIUC Arcadi, MD 
(54) Hologramă şi dispozitiv pentru aplicarea 

imaginii individuale de identificare pe 
aceasta 

(57) Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi este destinată protecţiei in-
formaţionale a documentelor, actelor de 
identitate, cardurilor bancare etc.  
Holograma conţine un suport, pe care este 
amplasat un strat de lucru, pe care sunt apli-
cate un cod numeric, un sector mecanolizibil 
informaţional protejat cu o grilă de coordona-
te şi o imagine individuală de identificare, 
executată ca un set de puncte de diferite mă-
rimi şi forme, aplicate prin descărcări electri-
ce cu un dispozitiv pentru aplicarea imaginii 
individuale de identificare pe hologramă, de 
asemenea conţine un strat transparent de 
protecţie, aplicat pe hologramă după aplica-
rea imaginii individuale. 
Dispozitivul pentru aplicarea imaginii indivi-
duale de identificare pe hologramă include 
un electrod (12), conectat la o sursă de 
energie electrică de înaltă tensiune (14) cu 
posibilitatea deplasării de la centru spre par-
tea periferică a hologramei (10) şi amplasat 
cu un interstiţiu (13) în raport cu holograma 
(10), care este fixată pe un electrod (11) le-
gat la pământ, instalat cu posibilitatea rotirii 
şi cuplat cu un motor electric (15) printr-un 
bloc de dirijare (16). 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Hologram and device for the application 
thereon of an individual identification pat-
tern 

(57) The invention relates to information technolo-
gies and is designed for information protection 
of documents, identity cards, bank cards, etc. 

The hologram contains a substrate, on which 
is placed a working layer, on which are ap-
plied a digital code, an information-protected 
machine-readable sector with a coordinate 
grid and an individual identification pattern, 
performed as a set of dots of different sizes 
and shapes, applied by electric discharges 
by means of a device for the application of 
an individual identification pattern on the ho-
logram, and also contains a transparent pro-
tective layer applied on the hologram after 
the application of the individual pattern. 
The device for the application of an individual 
identification pattern on the hologram in-
cludes an electrode (12), connected to a 
high-voltage electric energy source (14) with 
the ability to move from the center to the pe-
riphery of the hologram (10) and located with 
a gap (13) to the hologram (10), which is 
fixed on a grounded electrode (11), installed 
with the possibility of rotation and connected 
to an electric motor (15) through a control 
unit (16). 
 

  Claims: 5 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Голограмма и устройство для нанесе-
ния на нее идентификационной инди-
видуальной картинки 

(57) Изобретение относится к области информа-
ционных технологий и предназначено для 
информационной защиты документов, удо-
стоверений личности, банковских карт и др. 
Голограмма содержит подложку, на кото-
рой расположен рабочий слой, на который 
нанесены цифровой код, информационно 
защищенный машиносчитываемый сектор 
с координатной сеткой и индивидуальной 
идентификационной картинкой, выпол-
ненной как набор точек разной величины 
и формы, нанесенных электрическими 
разрядами устройством для нанесения 
индивидуальной идентификационной кар-
тинки на голограмму, а также содержит 
прозрачный защитный слой, нанесенный 
на голограмму после нанесения индиви-
дуальной картинки. 
Устройство для нанесения индивидуаль-
ной идентификационной картинки на голо-
грамму включает электрод (12), подклю-
ченный к источнику электрической энер-
гии высокого напряжения (14) с возможно-
стью перемещения от центра к периферии 
голограммы (10) и расположенный с зазо-
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ром (13) к голограмме (10), которая закре-
плена на заземленном электроде (11), ус-
тановленном с возможностью вращения и 
соединенном с электродвигателем (15) 
через блок управления (16). 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 4 

 
 
 
 
(11) 4099 (13) B1 
(51) Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)  

G06K 5/00 (2006.01)  
G06K 9/20 (2006.01)  
G06K 9/80 (2006.01)  
G09F 3/02 (2006.01)  
G09F 3/06 (2006.01)  
B82B 1/00 (2006.01)  

(21) a 2010 0055 
(22) 2010.04.21 
(71)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD; BOGOROŞ  

Alexandr Terentievici, UA; MELIHOV Igori 
Vitalievici, RU 

(72)  ŞCHILIOV Vladimir, MD; BOGOROŞ  
  Alexandr Terentievici, UA; MELIHOV Igori 

Vitalievici, RU; ADAMCIUC Arcadi, MD 
(54) Procedeu de obţinere a marcajului de 

identificare a obiectului 
(57) Invenţia se referă la marcarea articolelor, şi 

anume la un procedeu de obţinere a marca-
jului de identificare a obiectului. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede aplica-
rea pe obiect a unui număr de identificare, a 
unei grile informaţionale şi a unei matrice in-
dividuale, totodată matricea individuală se 
formează în prealabil separat de obiect pe o 
nanopeliculă prin volatilizarea stocastică 
punctiformă a unor sectoare  ale acesteia la 
descărcare electrică. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

 
 

(54) Method for obtaining an object identifica-
tion tag  

(57) The present invention relates to the marking 
of products, namely to a method for obtaining 
an object identification tag. 
The method, according to the invention, pro-
vides for the application on the object of an 
identification number, an information grid and 
an individual matrix, the individual matrix be-
ing preliminarily formed separately from the 
object on a nanofilm by stochastic pointwise 
evaporation of some of its sectors upon elec-
tric discharge. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Способ получения метки для иденти-
фикации обьекта 

(57) Изобретение относится к маркировке из-
делий, а именно к способу получения мет-
ки для идентификации объекта. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает нанесение на объект иденти-
фикационного номера, информационной 
сетки и индивидуальной матрицы, причем 
индивидуальная матрица формируется 
предварительно отдельно от объекта на 
нанопленке путем стохастического пото-
чечного испарения некоторых ее участков 
при электрическом разряде. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
 
 
(11) 4100 (13) B1 
(51) Int. Cl.: H01C 17/00 (2006.01)  

H01C 17/04 (2006.01)  
G01R 17/00 (2006.01)  
G01R 17/04 (2006.01)  
G01R 3/00 (2006.01)  

(21) a 2009 0099 
(22) 2009.09.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  DIMITRACHI Nicolae, MD; DIMITRACHI 

Sergiu, MD 
(54) Procedeu de confecţionare a unui rezistor 

din conductor 
(57) Invenţia se referă la construcţia aparatelor de 

precizie înaltă utilizate în radioelectronică, 
tehnica de calcul şi de măsurare, şi anume la 
procedeele de confecţionare a rezistoarelor 
din conductor, de exemplu, din microfire în 
izolaţie de sticlă. 
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Procedeul de confecţionare a unui rezistor 
din conductor, de exemplu, din microfir în 
izolaţie de sticlă, constă în debobinarea 
microfirului de pe bobina debitoare şi bobina-
rea acestuia pe carcasa rezistorului ce se 
confecţionează cu măsurarea continuă pe 
parcursul bobinării a rezistenţei microfirului 
bobinat după schema punţii prin compararea 
ei cu rezistenţa rezistorului etalon, divizat în 
N părţi egale cu rezistenţa R0/N, cu bornele 
unite la N contacte fixe ale unui comutator. 
Procedeul mai include alimentarea punţii de 
la o sursă de curent alternativ şi întreruperea 
procesului de bobinare la atingerea egalităţii 
rezistenţei microfirului bobinat cu cea a rezis-
torului etalon. Bobina debitoare se conec-
tează tripol în circuitul punţii menţionate. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Method for manufacturing a resistor from 
a conductor 

(57) The invention relates to the design of high-
precision instruments used in radioelectron-
ics, computer and measurement engineering, 
namely to methods for manufacturing resis-
tors from conductors, for example, from mi-
crowires in glass insulation. 
The method for manufacturing a resistor from 
a conductor, for example, from a microwire in 
glass insulation, consists in winding the mi-
crowire off the discharge coil and winding 
thereof on the frame of manufactured micro-
wire with the continuous measurement dur-
ing the winding of the wound up microwire 
resistance according to the bridge circuit by 
comparing it with the resistance of the refer-
ence resistor, divided into N equal parts with 
R0/N resistance, having its leads connected 
to N fixed contacts of a switch. The method 
also includes bridge supply from an alternat-
ing current source and termination of the 
winding process upon obtaining the equality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

of resistance of the wound up microwire to 
the resistance of the reference resistor. The 
discharge coil is tripole connected into the 
circuit of the specified bridge. 
  

  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления резистора из 
проводника 

(57) Изобретение относится к конструкции вы-
сокоточных приборов, используемых в 
радиоэлектронике, вычислительной и из-
мерительной технике, а именно к спосо-
бам изготовления резисторов из провод-
ников, например, из микропровода в стек-
лянной изоляции. 
Способ изготовления резистора из про-
водника, например, из микропровода в 
стеклянной изоляции, состоит в отматы-
вании микропровода с расходной катушки 
и наматывании его на каркас изготавли-
ваемого резистора с непрерывным изме-
рением в течение намотки сопротивления 
наматываемого микропровода по мосто-
вой схеме путем сравнения его с сопро-
тивлением эталонного резистора, разде-
ленного на N равных частей c сопротив-
лением R0/N, с выводами подключенными 
к N неподвижным контактам коммутатора. 
Способ еще включает питание моста от 
источника переменного тока и прекраще-
ние процесса намотки при достижении ра-
венства сопротивления наматываемого 
микропровода с сопротивлением эталон-
ного резистора. Расходная катушка под-
ключена трехполюсно в схему указанного 
моста. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
 
 
 



INVENŢII  MD - BOPI 2/2011  

  27 

 

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

 
 
ny person 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) 328 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01)  

A01N 43/02 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  
C07H 17/04 (2006.01)  
C07D 311/94 (2006.01)  
C07D 303/02 (2006.01)  
C07H 3/10 (2006.01)  
C07H 1/08 (2006.01)  
G01N 30/00 (2006.01)  

(21) s 2010 0162 
(22) 2010.09.28 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE 

A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 

(72)  MAŞCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, 
MD; BALAŞOVA Irina, RU; COZAR Elena, 
RU; BESPALCO Lesea, RU; BLANDINS-
KAEA Olga, RU 

(54) Procedeu de tratare a seminţelor de ardei 
dulce înainte de semănat 

(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular 
la un procedeu de tratare a seminţelor de ar-
dei dulce. 
Procedeul de tratare a seminţelor de ardei 
dulce înainte de semănat include înmuierea 
acestora timp de 12 ore în soluţie apoasă de 
0,00001…0,001% de glicozide,  obţinute prin 
extragere din părţi aeriene de Verbascum 
phlomoides L. cu etanol de 50% la fierbere 
cu separarea extractului pe Sephadex LH-20 
şi uscarea ulterioară.  
Rezultatul tehnic al invenţiei constă  în ame-
liorarea indicilor morfologici ai plantelor de 
ardei dulce. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for presowing treatment of sweet 
pepper seeds 

(57) The invention relates to agriculture, particu-
larly to a process for treating sweet pepper 
seeds. 
The process for presowing treatment of 
sweet pepper seeds includes their soaking 
for 12 hours in 0.00001...0.001% aqueous 
solution of glycosides, obtained by extraction 
from aboveground parts of Verbascum phlo-
moides L. with 50% ethanol at boiling with 
separation of the extract on Sephadex LH-20 
and subsequent drying. 
The technical result of the invention is to im-
prove the morphological traits of the sweet 
pepper plants. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ обработки семян сладкого пер-
ца перед посевом 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, в частности к способу обработки 
семян сладкого перца. 
Способ обработки семян сладкого перца 
перед посевом включает замачивание их 
в течение 12 часов в 0,00001…0,001%  
водном растворе гликозидов, полученных 
путем экстракции из надземных частей  
Verbascum phlomoides L. 50%-ным  этано-
лом при кипячении с отделением экстрак-
та на Sephadex LH-20 и последующим вы-
сушиванием. 
Технический результат изобретения сос-
тоит в улучшении морфологических приз-
наков растений сладкого перца. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 329 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 17/00 (2006.01)  

A01G 1/06 (2006.01)  
(21) s 2010 0072 
(22) 2010.04.15 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL 

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  BOGDAN Ion, MD; DONICĂ Ilie, MD; RAP-
CEA Mihail, MD; DADU Constantin, MD; 
DONICĂ Nicolai, MD 

(54) Procedeu de producere a pomului altoit 
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 

pomicultură, în special la un procedeu de 
producere a pomilor altoiţi cu folosirea portal-
toaielor vegetative sau generative, destinaţi 
pentru cultivare pe parcele de vegetaţie şi 
pentru înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor 
pomicole obişnuite. 
Procedeul de producere a pomului altoit in-
clude pregătirea portaltoiului prin despărţirea  
marcotelor de planta-mamă de portaltoi; ob-
ţinerea şi detaşarea marcotelor de portaltoi 
cu rădăcini în bulgăre dur de sol; pregătirea 
altoiului prin detaşarea de pomul roditor a 
unei ramuri mari anuale sau de 2−3 ani cu 
lungimea de 1,2…1,5 m; desprinderea 
parţială de baza altoiului prin tăieturi longitu-
dinale a unei sau două fâşii de scoarţă cu 
lăţimea de 0,6…1,2 cm şi lungimea de 
5,5…8,0 cm şi efectuarea la baza altoiului a 
unei-două tăieturi oblice cu lungimea de 
4,0…6,0 cm, dându-i bazei forma de pană; 
efectuarea unei tăieturi oblice pe portaltoi; al-
toirea altoiului pe portaltoi vegetativ prin uni-
rea altoiului concomitent cu 2…4 portaltoaie 
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cu rădăcini în bulgăre dur de sol cu acoperi-
rea părţilor de mijloc ale penelor de altoi, 
neacoperite de portaltoaie, cu fâşiile de 
scoarţă, deasupra cărora se plasează longi-
tudinal câte o nuieluşă cu grosimea de 
0,3…0,4 cm şi lungimea de 8…10 cm, apoi 
se înfăşoară locul altoirii, iar pomul altoit se 
sădeşte într-un vas vegetativ.  

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 12 

* 
*     * 

(54) Process for the production of grafted tree 
(57) The invention relates to agriculture, namely 

fruit growing, in particular to a process for the 
production of grafted trees using vegetative 
or generative stocks, intended for cultivation 
on vegetation plots and for initiation and use 
of conventional fruit plantations. 
The process for the production of grafted tree 
includes the preparation of the stock by divid-
ing the cuttings of stock mother plant; obtain-
ing and detachment of stock cuttings with 
roots in solid soil clod; preparation of the graft 
by detachment from the fruit-bearing tree of a 
big one-year or 2-3-year branch of a length of 
1.2...1.5 m; the partial detachment from the 
base of the graft by longitudinal cuts of one or 
two stripes of rind of a width of 0.6...1.2 cm 
and a length of 5.5...8.0 cm and execution at 
the base of the graft of one or two oblique cuts 
of a length of 4.0...6.0 cm, giving the base the 
form of a wedge; execution of an oblique cut 
on the stock; grafting of the graft to the vege-
tative stock by joining the graft concomitantly 
with 2...4 stocks with the roots in solid soil clod 
with the covering of the middle parts of graft 
wedges, uncovered by the stocks, with stripes 
of rind, above which is longitudinally placed 
one twig of a thickness of 0.3...0.4 cm and a 
length of 8...10 cm, then it is tied the place of 
grafting, and the grafted tree is planted into a 
vegetative pot. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 12 

* 
*     * 

(54) Способ производства привитого де-
рева 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к плодоводству, в част-
ности к способу производства привитых 
деревьев с использованием вегетативных 
или генеративных подвоев, предназна-
ченных для выгонки на вегетационных 

площадках и для закладки и эксплуатации 
обычных плодовых плантаций. 
Способ производства привитого дерева 
включает подготовку подвоя путем раз-
деления отводков маточного растения 
подвоя; получение и отделение отводков 
подвоя с корнями в твердом коме земли; 
подготовка привоя путем отделения от 
плодоносящего дерева однолетней или 
2−3-х-летней большой ветки длиной 
1,2…1,5 м; частичное отделение от осно-
вания привоя прямолинейным срезом од-
ной или двух полосок коры шириной 
0,6…1,2 см и длиной 5,5…8,0 см и выпол-
нение у основания привоя одного-двух ко-
сых срезов длиной 4,0…6,0 см, придавая 
основанию форму клина; выполнение ко-
сого среза на подвое; привитие привоя на 
вегетативном подвое, путем соединения 
привоя одновременно с 2…4 подвоями с 
корнями в твердом коме земли с покрыти-
ем средних частей клиньев привоя, непо-
крытых подвоями, полосками коры, сверху 
которых располагают прямолинейно по 
одному прутику толщиной 0,3…0,4 см и 
длиной 8…10 см, затем обвязывают место 
прививки, а привитое дерево сажают в ве-
гетационный сосуд. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 12 
 
 
(11) 330 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A24D 1/04 (2006.01)  
(21) s 2010 0137 
(22) 2010.08.17 
(71)(73) ALLIED GLOBAL TOBACCO LTD, GB 
(72)  GURGENIDZE Mariam, GE 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Ţigaretă fără filtru (variante) 
(57) Invenţia se referă la industria tutunului, în 

particular la o ţigaretă fără filtru. 
Ţigareta fără filtru, conform primei variante, 
conţine o tijă de tutun (1), amplasată într-o  
hârtie de ţigară (2), un muştiuc de plastic (4) 
unit cu tija de tutun (1) printr-o hârtie de bor-
dură (5) şi un muştiuc de hârtie (3). În 
muştiucul de hârtie (3) pe toată lungimea 
este amplasat muştiucul de plastic (4) execu-
tat din două tuburi coaxiale unite prin câteva 
nervuri de rigidizare radiale situate echidis-
tant, totodată raportul dintre diametrul orifici-
ului tubului intern către diametrul exterior al 
tubului extern constituie 0,4. 
Ţigareta fără filtru, conform variantei a doua, 
conţine o tijă de tutun (1), amplasată într-o 
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hârtie de ţigară (2), un muştiuc de plastic (4), 
care constă din două elemente şi este unit cu 
tija de tutun (1) printr-o hârtie de bordură (5), 
şi un muştiuc de hârtie (3). În muştiucul de 
hârtie (3) pe lungime sunt amplasate ele-
mentele muştiucului de plastic (4), fiecare 
dintre ele fiind executat din două tuburi co-
axiale unite prin câteva nervuri de rigidizare 
radiale situate echidistant cu raportul diame-
trului orificiului tubului intern către diametrul 
exterior al tubului extern de 0,4. Elementele 
muştiucului de plastic sunt amplasate pe ca-
petele opuse ale muştiucului de hârtie, 
totodată lungimea fiecărui element constituie 
1/3 din lungimea muştiucului de hârtie. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Cigarette without filter (variants) 
(57) The invention relates to the tobacco industry, 

in particular to a cigarette without filter. 
The cigarette without filter, according to the first 
variant, contains a tobacco rod (1), placed into 
a cigarette paper (2), a plastic holder (4) 
coupled with the tobacco rod (1) by means of a 
border paper (5) and a paper holder (3). In the 
paper holder (3) along the full length is placed 
the plastic holder (4), made of two coaxial 
tubes, connected by means of several equidis-
tant from each other radial stiffening ribs, at the 
same time the ratio of the inner tube hole di-
ameter to the outside diameter of the outer tube 
is equal to 0.4. 
The cigarette without filter, according to the 
second variant, contains a tobacco rod (1), 
placed into a cigarette paper (2), a plastic 
holder (4), consisting of two elements and 
coupled with the tobacco rod (1) by means of 
a border paper (5), and a paper holder (3). In 
the paper holder (3) along the length are 
placed the elements of the plastic holder (4), 
each of which is made of two coaxial tubes, 
connected by means of several equidistant 
from each other radial stiffening ribs with the 
ratio of the inner tube hole diameter to the 
outside diameter of the outer tube of 0.4. The 
elements of the plastic holder are placed on 
the opposite ends of the paper holder, at the 
same time the length of each element is 1/3 
of the length of the paper holder. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

 

(54) Сигарета без фильтра (варианты) 
(57) Изобретение относится к табачной про-

мышленности, в частности к сигарете без 
фильтра. 
Сигарета без фильтра по первому вари-
анту содержит табачный стержень (1), по-
мещенный в сигаретную бумагу (2), пла-
стиковый мундштук (4), соединенный с та-
бачным стержнем (1) посредством обод-
ковой бумаги (5), и бумажный мундштук 
(3). В бумажном мундштуке (3) по всей 
длине размещен пластиковый мундштук 
(4), выполненный из двух коаксиальных 
трубок, соединенных посредством не-
скольких равноудаленных друг от друга 
радиальных ребер жесткости, при этом 
соотношение диаметра отверстия внут-
ренней трубки к наружному диаметру 
внешней трубки равно 0,4. 
Сигарета без фильтра по второму вариан-
ту содержит табачный стержень (1), по-
мещенный в сигаретную бумагу (2), пла-
стиковый мундштук (4), состоящий из двух 
элементов и соединенный с табачным 
стержнем (1) посредством ободковой бу-
маги (5), и бумажный мундштук (3). В бу-
мажном мундштуке (3) по длине размеще-
ны элементы пластикового мундштука (4), 
каждый из которых выполнен из двух ко-
аксиальных трубок, соединенных посред-
ством нескольких равноудаленных друг от 
друга радиальных ребер жесткости, с со-
отношением диаметра отверстия внут-
ренней трубки к наружному диаметру 
внешней трубки 0,4. Элементы пластико-
вого мундштука расположены на противо-
положных торцах бумажного мундштука, 
при этом длина каждого элемента состав-
ляет 1/3 длины бумажного мундштука. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 4 
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(11) 331 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A47C 1/02 (2006.01)  

A47C 1/032 (2006.01)  
(21) s 2010 0010 
(22) 2010.01.15 
(71)(73) ARABADJI Vasile, MD 
(72)  ARABADJI Vasile, MD; ARABADJI Petru, 

MD; ARABADJI Eugen, MD; CROITOR Vasilii, 
RU; STAJCOV Oleg, UA 

(54) Fotoliu pentru pasageri 
(57) Invenţia se referă la mobilă, în special la foto-

lii pentru pasageri, dotate cu elemente pentru 
relaxarea muşchilor coloanei vertebrale şi ai 
bazinului. 
Fotoliul include un suport (1), o spetează 
(11) dotată cu o tetieră (22) şi suporturi pen-
tru braţe (21, 23), pe suportul (1) este am-
plasat un fund de fotoliu, executat din două 
părţi longitudinal-paralele (2, 3), care sunt 
unite cu suportul (1) prin intermediul unor 
îmbinări articulate (4), suprafaţa inferioară a 
fiecărei părţi a fundului de fotoliu este unită 
articulat сu nişte pârghii (5, 6), capetele 
opuse ale cărora sunt unite cu o bielă (7), 
care este unită cu ajutorul unor articulaţii cu 
un arbore cotit (8) unit la un motor electric (9) 
instalat în interiorul suportului (1), speteaza 
fotoliului (11) este executată cu posibilitatea 
deplasării în plan orizontal şi vertical prin in-
termediul unui ax cu articulaţii (10), care la 
un capăt este unit cu o rolă dinţată dotată cu 
un mâner (16), totodată speteaza (11) este 
dotată cu o spetează suplimentară (13) 
mobilă, pe care sunt executate nervuri (14) 
orizontale şi care este instalată pe suprafaţa 
spetezei fotoliului (11) pentru acţionarea 
asupra muşchilor coloanei vertebrale, spe-
teaza suplimentară (13) în partea superioară 
şi inferioară este unită cu speteaza fotoliului 
(11) cu ajutorul unor articulaţii (12), şi este 
dotată cu un dispozitiv mecanic cu un mâner 
(15) fixat articulat cu speteaza fotoliului (11) 
şi cu speteaza suplimentară (13), cu posibili-
tatea deplasării ei pe verticală, pe una din 
părţile laterale ale fotoliului este amplasat un 
bloc de comandă (17) cu  un întrerupător 
(18) şi regulatoare (19, 20). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 8 

* 
*     * 

(54) Passenger chair 
(57) The invention relates to furniture, in particular 

to the passenger chairs equipped with ele-
ments for relaxation of vertebral and pelvic 
muscles. 

The chair includes a support (1), a back (11) 
equipped with a headrest (22) and armrests 
(21, 23), on the support (1) is placed a seat, 
made of two longitudinal-parallel parts (2, 3), 
which are connected to the support (1) by 
swivel joints (4), the lower surface of each part 
of the chair seat is articulately joined with lev-
ers (5, 6), the opposite ends of which are con-
nected to a connecting rod (7), which is con-
nected by hinges to a crankshaft (8) con-
nected to an electric motor (9) mounted inside 
the support (1), the chair back (11) is made 
with the possibility of moving in horizontal and 
vertical planes by means of an axle (10) with 
hinges, which at one end is connected to a 
toothed roller equipped with a handle (16), at 
the same time the back (11) is equipped with 
an additional mobile back (13), on which are 
made horizontal ribs (14) and which is in-
stalled on the surface of the chair back (11) for 
the action on the vertebral muscles, the addi-
tional back (13) in the upper and lower parts is 
connected to the chair back (11) by means of 
hinges (12) and is provided with a mechanical 
device with a handle (15) pivotally connected 
to the chair back (11) and the additional back 
(13), with the possibility of its vertical move-
ment, on one of the chair sides is placed a 
control unit (17) with a switch (18) and regula-
tors (19, 20). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 8 

* 
*     * 

(54)     Пассажирское кресло  
(57) Изобретение относится к мебели, в част-

ности к пассажирским креслам, оснащен-
ным элементами для расслабления мышц 
позвоночника и таза. 
Кресло включает подставку (1), спинку 
(11) снабженную подголовником (22) и  
подлокотниками (21, 23), на подставке (1) 
размещено сиденье, выполненное из двух 
продольно-параллельных частей (2, 3), 
которые соединены с подставкой (1) по-
средством шарнирных соединений (4), 
нижняя поверхность каждой части сиде-
нья кресла шарнирно соединена рычага-
ми (5, 6), противоположные концы кото-
рых соединены с шатуном (7), который  
соединен при помощи шарниров с колен-
чатым валом (8) соединенный к электри-
ческому двигателю (9) установленный 
внутри подставки (1), спинка кресла (11) 
выполнена с возможностью перемещения 
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в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях посредством оси (10) с шарнирами, 
которая на одном конце соединена с зуб-
чатым роликом снабженный ручкой (16), 
при этом спинка (11) оснащена дополни-
тельной мобильной спинкой (13), на кото-
рой выполнены горизонтальные ребра 
(14) и которая установлена на поверх-
ность спинки кресла (11) для воздействия 
на мышцы позвоночника, дополнительная 
спинка (13) в верхней и нижней частях со-
единена со спинкой (11) кресла  при по-
мощи шарниров (12), и снабжена механи-
ческим устройством с ручкой (15) шарнир-
но соединенная со спинкой кресла (11) и 
дополнительной спинкой (13), с возмож-
ностью ее передвижения по вертикали, на 
одной из боковых сторон кресла разме-
щен блок управления (17) с выключате-
лем (18) и регуляторы  (19, 20). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 8 
 

 
 
 
 
(11) 332 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)  

A61B 17/58 (2006.01)  
A61B 17/68 (2006.01)  

(21) s 2010 0171 
(22) 2010.10.07 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  VEREGA Grigore, MD; FEGHIU Leonid, MD; 
IORDĂCHESCU Rodica, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de plastie a pseudoartrozei osului 

tibial cu lambou vascularizat 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

traumatologie şi ortopedie şi poate fi utilizată 
pentru plastia pseudoartrozei osului tibial cu 
un lambou vascularizat.  

Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează examenul doplerografic cu stabilirea 
proiecţiei vaselor, apoi se efectuează o incizie 
longitudinală pe suprafaţa mediană a gambei, 
cu 1…2 cm posterior de marginea posterioară 
a osului tibial în regiunea pseudoartrozei, se 
îndepărtează ţesuturile moi până la os, se 
prepară un lambou, care include ţesuturi moi, 
inclusiv o porţiune de fascie profundă, împre-
ună cu un fragment osos, care se prepară din 
osul tibial cu un pedicul neurovascular al ve-
nei safene magna cu o ramură perforantă a 
arterei tibiale posterioare, în regiunea pseu-
doartrozei se formează un canal longitudinal 
cu implicarea ambelor fragmente ale osului ti-
bial, se roteşte lamboul la 180° cu amplasarea 
fragmentului osos în canalul menţionat şi fixa-
rea lui cu 1…2 şuruburi, după care plaga se 
suturează pe straturi. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method of tibia pseudoarthrosis plasty 
with a vascularized graft 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to traumatology and orthopedics and can 
be used for plasty of tibia pseudoarthrosis 
with a vascularized graft. 
Summary of the invention consists that it is 
carried out the Dopplerographic study with 
the definition of the projection of vessels, 
then it is performed a longitudinal incision on 
the medial surface of the shin, at 1...2 cm 
behind the posterior edge of the tibia in the 
region of pseudoarthrosis, there are pushed 
the soft tissues to the bone, it is prepared a 
graft, which includes soft tissues, including a 
portion of the inner fascia, along with a bone 
fragment, which is prepared from the tibia 
with a neurovascular pedicle of the great sa-
phenous vein with a perforating branch of the 
posterior tibial artery, in the region of pseu-
doarthrosis is formed a longitudinal channel 
with the involvement of both fragments of the 
tibia, the flap is rotated about 180° with the 
location of bone fragment in said channel 
and its fixation with 1...2 screws, then the 
wound is sutured in layers. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Метод пластики псевдоартроза боль-
шеберцовой кости васкуляризирован-
ным лоскутом 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к травматологии и ортопедии и 
может быть использовано для пластики 
псевдоартроза большеберцовой кости 
васкуляризированным лоскутом. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
выполняют допплерографическое иссле-
дование с определением проекции сосу-
дов, затем выполняют продольный разрез 
по медиальной поверхности голени, на 
1…2 см позади заднего края  большебер-
цовой кости в области псевдоартроза, 
отодвигают мягкие ткани до кости, препа-
рируют лоскут, который включает мягкие 
ткани, включая часть внутренней фасции, 
вместе с костным фрагментом, который 
препарируют из большеберцовой кости с  
нейроваскулярной ножкой большой под-
кожной вены ноги с одной прободающей  
ветвью задней большеберцовой артерии, 
в области псевдоартроза формируют про-
дольный канал с вовлечением обоих 
фрагментов большеберцовой кости, лос-
кут вращают на 180° с расположением ко-
стного  фрагмента в упомянутом канале и 
фиксацией его 1…2 шурупами, после чего 
рану ушивают послойно. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 333 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)  

A61B 17/02 (2006.01)  
(21) s 2010 0181 
(22) 2010.07.23 
(67)* a 2010 0086, 2010.10.28 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  HÎŢU Dumitru, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Dispozitiv şi metodă pentru reducerea 

endobucală a fracturilor complexului 
zigomatic 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgia maxilo-facială şi este destinată pen-
tru reducerea endobucală a fracturilor com-
plexului zigomatic. 
Dispozitivul pentru reducerea endobucală a 
fracturilor complexului zigomatic constă dintr-
un mâner cilindric cu lungimea de 8 cm cu 
capetele rotunjite, de care este fixată rigid, în 
formă de T, o tijă cu lungimea de 15 cm, cu 

capătul liber îndoit în formă de S, cu un di-
ametru de 0,1 cm, iar la nivelul fixării cu 
mânerul tija având 0,6 cm.  
Metoda de reducere endobucală a fracturilor 
complexului zigomatic constă în aceea că se 
efectuează o incizie de 0,5 cm a mucoasei 
vestibulare, posterior de sutura zigomatico-
maxilară a oaselor respective, apoi se 
formează un tunel sub marginea inferior-
posterioară a osului zigomatic, după care 
capătul ascuţit al dispozitivului menţionat se 
introduce în tunelul format până la marginea 
inferioară a osului zigomatic, se roteşte dis-
pozitivul cu 90° în aşa mod ca mânerul să fie 
perpendicular pe arcada zigomatică, iar 
capătul ascuţit al tijei să fie amplasat sub 
osul zigomatic posterior de sutura zigomati-
co-maxilară, apoi se roteşte repetat mânerul 
cu 90° în aşa fel ca curbura tijei apropiată de 
mâner să se afle la incizura labială a cavităţii 
bucale, reducerea fragmentelor osoase se 
efectuează în direcţie anterioară şi supe-
rioară prin mişcări forţate şi dozate. 

 
  Revendicări: 2 

Figuri: 1 
* 

*     * 
(54) Device and method for reduction of zy-

gomatic complex fractures through the 
oral cavity 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to maxillofacial surgery and is invented for 
reduction of zygomatic complex fractures 
through the oral cavity. 
The device for reduction of zygomatic com-
plex fractures through the oral cavity consists 
of a cylindrical handle of a length of 8 cm 
with rounded ends, to which is rigidly fixed, in 
the form of T, a rod of a length of 15 cm, with 
its free end bent in the form of S, with a di-
ameter of 0.1 cm, and at the level of fixation 
to the handle the rod having 0.6 cm. 
The method for reduction of zygomatic com-
plex fractures through the oral cavity consists 
in that it is performed an incision of 0.5 cm of 
the vestibular mucosa, behind the zygomati-
comaxillary suture of the corresponding 
bones, then it is formed a tunnel under the 
inferoposterior edge of the zygomatic bone, 
afterwards the sharp end of the said device 
is introduced into the formed tunnel up to the 
lower edge of the zygomatic bone, it is 
turned the device about 90° so that the han-
dle may be perpendicular to the zygomatic 
arch, and the sharp end of the rod be placed 
under the zygomatic bone, behind the zygo-
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maticomaxillary suture, then it is re-turned 
the handle about 90° so that the curvature of 
the rod closer to the handle may be by the 
labial curvature of the oral cavity, reduction 
of bone fragments is carried out in the ante-
rior and superior directions by forced and 
dosed movements. 

 
  Claims: 2 

Fig.: 1 
* 

*     * 
(54) Устройство и метод выправления пе-

реломов скулового комплекса через 
ротовую полость 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к челюстно-лицевой хирургии и 
предназначено для выправления скулово-
го комплекса через ротовую полость. 
Устройство для выправления через рото-
вую полость переломов скулового ком-
плекса состоит из цилиндрической ручки  
длиной 8 см с закругленными концами, за 
которую жестко закреплен, в форме T, пру-
ток длиной 15 см, со свободным концом, 
изогнутым в виде S, диаметром 0,1 см, а на 
уровне соединения с ручкой 0,6 см.   
Метод выправления переломов скулового 
комплекса через ротовую полость состоит 
в том, что выполняют разрез 0,5 см вес-
тибулярной слизистой оболочки, позади 
скулочелюстного шва соответствующих 
костей, затем формируют туннель под 
нижнезаднему краю скуловой кости, после 
чего острый конец упомянутого устройст-
ва вводят в сформированный туннель до 
нижнего края скуловой кости, поворачи-
вают устройство на 90°, таким образом, 
чтобы ручка была перпендикулярно ску-
ловой дуги, а острый конец прутка нахо-
дился под скуловой костью, позади скуло-
челюстного шва, затем повторно повора-
чивают ручку на 90°, таким образом, что-
бы кривизна прутка находящегося ближе к 
ручке, находилась у губной кривизны ро-
товой полости, выпрямление костных от-
ломков выполняют в переднем и верхнем  
направлениях, принужденными и дозиро-
ванными движениями. 

 
 П. формулы: 2 

Фиг.: 1 
 
 
 
 

(11) 334 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61F 9/008 (2006.01)  

A61F 9/01 (2006.01)  
(21) s 2010 0189 
(22) 2010.11.12 
(71)(72)(73) VRABII Irina, MD 
(54) Metodă de corecţie cu laserul a miopiei de 

grad înalt în caz de cornee subţire 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

oftalmologie şi poate fi utilizată pentru corec-
ţia cu laserul a miopiei şi a astigmatismului 
miopic în caz de cornee subţire prin folosirea 
metodei LASIK. 
Metoda de corecţie cu laserul a miopiei de 
grad înalt în caz de cornee subţire constă în 
aceea că după anestezia topică şi aplicarea 
blefarostatului se marchează corneea, apoi 
cu un microkeratom mecanic se formează un 
lambou cornean pe picioruş de partea nazală 
cu grosimea de 70…90 µm şi diametrul de 
8…9,5 mm. După aceasta lamboul cornean 
se deplasează în partea nazală. Se 
efectuează ablaţia asferică a stromei lojei 
corneene cu laserul cu eximeri în regimul 
spotului volant cu diametrul de 0,67 mm la o 
putere de 120 mJ/cm2  şi frecvenţă de 200 
Hz, după care lamboul cornean se repune la 
locul iniţial. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for laser correction of high myo-
pia with insufficient corneal thickness 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar ophthalmology and can be used for laser 
correction of myopia and myopic astigmatism 
with insufficient corneal thickness by using 
the LASIK method. 
The method for laser correction of high myo-
pia with insufficient corneal thickness con-
sists in that after the local anesthesia and 
application of blepharostat it is marked the 
cornea, then with a mechanical microkera-
tom is formed a corneal pedicle flap from the 
nasal part of a thickness of 70…90 microns 
and a diameter of 8…9.5 mm. Then the cor-
neal flap is pushed in the nasal part. It is car-
ried out the aspherical ablation of corneal 
bed stroma with the excimer laser in the 
mode of flying spot of a diameter of 0.67 mm 
with a power of 120 mJ/cm2 and a frequency 
of 200 Hz, afterwards the corneal flap is 
placed on the initial location. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Метод лазерной коррекции миопии вы-
сокой степени при недостаточной тол-
щине роговицы 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к офтальмологии, и может быть 
использовано для лазерной коррекции 
миопии и миопического астигматизма при 
недостаточной толщине роговицы путём 
использования метода LASIK. 
Метод лазерной коррекции высокой сте-
пени миопии при недостаточной толщине 
роговицы заключается в том, что после 
местной анестезии и наложения блефа-
ростата проводят разметку роговицы, за-
тем механическим микрокератомом фор-
мируют лоскут роговицы на ножке с носо-
вой стороны толщиной 70…90 микрон и  
диаметром 8…9,5 мм. Затем роговичный 
лоскут отодвигают в назальную сторону. 
Проводят асферическую абляцию стромы 
на роговичном ложе эксимерлазером в 
режиме летающего пятна диаметром 0,67 
мм с мощностью 120 млДж/см2 и частотой 
200 Гц, после чего роговичный лоскут ук-
ладывают на первоначальное место. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 335 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 31/21 (2006.01)  

A61P 15/04 (2006.01)  
(21) s 2010 0194 
(22) 2010.11.19 
(71)(73) CATRINICI Rodica, MD 
(72)  CATRINICI Rodica, MD; FRIPTU Valentin, 

MD; CATRINICI Larisa, MD 
(54) Metodă de pregătire a colului uterin pen-

tru inducerea travaliului la gestantele cu 
sarcină prolongată 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
obstetrică şi poate fi utilizată pentru pregăti-
rea colului uterin pentru inducerea travaliului 
la gestantele cu sarcină mai mare de 41 săp-
tămâni.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că se 
administrează tablete de nitroglicerină retard 
în fornixul posterior al vaginului, în doză de 
2,6…7,8 mg o dată în 12 ore, de 1…3 ori. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

 
 
 

(54) Method for preparing the neck of uterus 
for induction of delivery in pregnants with 
prolonged pregnancy 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to obstetrics and can be used for prepara-
tion of the neck of uterus for induction of de-
livery in pregnant women with pregnancy of 
more than 41 weeks. 
Summary of the invention consists in that 
there are administered tablets of nitroglycerin 
retarded in the posterior fornix of vagina, in a 
dose of 2.6...7.8 mg once every 12 hours, 
1...3 times. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Метод подготовки шейки матки для ин-
дуцирования  родов у беременных с 
переношенной беременностью  

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к акушерству и может быть ис-
пользовано для подготовки шейки матки 
для индуцирования родов у беременных с 
беременностью более чем 41 неделя.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
вводят таблетки нитроглицерина ретард в 
задний форникс влагалища, в дозе 
2,6…7,8 мг один раз в 12 часов, 1…3 раза. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
(11) 336 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C23C 22/13 (2006.01)  

C21D 1/06 (2006.01)  
C23C 20/00 (2006.01)  
C23C 20/06 (2006.01)  
C23C 20/08 (2006.01)  
C23C 8/50 (2006.01)  
C25D 11/02 (2006.01)  

(21) s 2010 0038 
(22) 2010.03.03 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV 

Anatolii, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; 
COVALI Alexandr, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de tratare termochimică a pie-

selor de metal 
(57) Invenţia se referă la un procedeu de tratare  

termochimică a pieselor de metal, şi poate fi 
folosită în industria constructoare de maşini 
şi în construcţia aparatelor în scopul sporirii 
rezistenţei la coroziune a organelor de ma-
şini, sculelor şi echipamentului tehnologic.  
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Procedeul include încălzirea anodică a piesei 
într-o soluţie apoasă de electrolit, ce conţine, 
g/l: NH4Cl 60…100, NH4NO3 40…60, NaNO2  
8…15, CO(NH2)2 10…15, timp de 3…5 min 
la o tensiune a curentului electric de 
150…200 V şi o densitate de 1,0…2,5 A/cm2 
cu călirea ulterioară a piesei în acelaşi 
electrolit după deconectarea curentului 
electric. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for thermochemical machining of 
metal parts 

(57) The invention relates to a process for ther-
mochemical machining of metal parts and 
can be used in mechanical engineering and 
instrument engineering for improving the cor-
rosion resistance of machine parts, tools and 
production tooling. 
The process includes the anode heating of 
the part in an aqueous electrolyte solution, 
containing, g/L: NH4Cl 60...100, NH4NO3 
40...60, NaNO2 8...15, CO(NH2)2 10...15, for 
3...5 minutes at the current voltage of 
150...200 V and the density of 1.0...2.5 
A/cm2 with subsequent quenching of the part 
in the same electrolyte after switching off the 
current. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ термохимической обработки 
металлических изделий 

(57) Изобретение относится к способу химико-
термической обработки металлических 
изделий и может быть использовано в 
машиностроении и приборостроении для 
повышения коррозионной стойкости дета-
лей машин, инструмента и технологиче-
ской оснастки.  
Cпособ включает анодный нагрев изделия 
в водном растворе электролита, содер-
жащем, г/л: NH4Cl 60…100, NH4NO3 
40…60, NaNO2 8…15, CO(NH2)2 10…15, в 
течение 3…5 минут при напряжении тока 
150…200 В и плотности 1,0…2,5 А/см2 с 
последующей закалкой изделия в указан-
ном электролите после отключения тока. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
 

(11) 337 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F01B 1/08 (2006.01)  

F02B 75/24 (2006.01)  
(21) s 2010 0100 
(22) 2010.06.01 
(71)(72)(73) GANŢAŢUC Leonid, MD 
(54) Motor cu ardere internă 
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de 

motoare, şi anume la motoarele cu ardere in-
ternă cu amplasarea opusă a pistoanelor. 
Motorul cu ardere internă conţine cilindri (1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) cu pistoane (9) unite prin 
biele (12) cu un arbore cotit (10), amplasaţi 
în două rânduri, opus unul faţă de altul, sub 
un unghi de 180º, formând cupluri. Bielele 
(12) fiecărui cuplu sunt amplasate pe unul şi 
acelaşi fus de bielă (13) paralel sau formând 
o conexiune în furcă. Totodată un cilindru cu 
piston (9) al unui cuplu formează cu cilindrul 
cu piston (9) amplasat încrucişat opus al 
cuplului adiacent o îmbinare tehnologică cu 
posibilitatea executării concomitente a unuia 
din timpii ciclului de lucru al motorului. 
 
Revendicări: 1 

  Figuri: 5 
* 

*     * 
(54) Internal combustion engine 
(57) The invention relates to the field of propulsion 

engineering, namely to the internal combus-
tion engines with opposite placement of pis-
tons. 
The internal combustion engine contains cy-
linders (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) with pistons (9) 
connected via connecting rods (12) to the 
crankshaft (10), placed in two rows, opposite 
to each other, at an angle of 180o, forming 
pairs. The connecting rods (12) of each pair 
are located on the same crankpin (13) in pa-
rallel or forming a fork connection. At the 
same time, one cylinder with piston (9) of 
one pair forms with a crossly oppositely 
placed cylinder with piston (9) of the adjacent 
pair a technological connection with the pos-
sibility of simultaneous execution of one of 
the engine running cycle strokes. 

 
Claims: 1 

  Fig.: 5 
* 

*     * 
(54) Двигатель внутреннего сгорания 
(57) Изобретение относится к области двига-

телестроения, а именно к двигателям 
внутреннего сгорания с противоположным 
расположением поршней. 
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Двигатель внутреннего сгорания содержит 
цилиндры (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) с поршнями 
(9), соединенными посредством шатунов 
(12) с коленчатым валом (10), располо-
женные в два ряда противоположно друг 
другу под углом 180o, образуя пары. Ша-
туны (12) каждой пары расположены на 
одной и той же шатунной шейке (13) па-
раллельно или образуя вилочное соеди-
нение. При этом, один цилиндр с поршнем 
(9) одной пары формирует с перекрестно 
противоположно расположенным цилин-
дром с поршнем (9) рядом расположенной 
пары технологическую связь с возможно-
стью одновременного выполнения одного 
из тактов рабочего цикла двигателя. 

 
П. формулы: 1 

 Фиг.: 5 
 

 
 
 
 
(11) 338 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F16K 21/04 (2006.01)  

F16K 21/10 (2006.01)  
(21) s 2010 0079 
(22) 2010.04.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
(72)  HĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, 

MD; AGARCOV Mihail, MD; BALABAN Nico-
lae, MD 

(54) Supapă pneumatică 
(57) Invenţia se referă la sistemele pneumatice, şi 

anume la supape, care pot fi utilizate în dis-
pozitive cu acces reglabil al aerului în con-
ducta pneumatică. 
Supapa pneumatică conţine un corp (4) cilin-
dric, fixat rigid într-o bucşă a unei flanşe, ca-
re este executată în formă de placă de sprijin 
pentru montarea supapei într-o conductă 
pneumatică, o clapetă (6) cilindrică legată cu 
un mecanism de acţionare electromagnetic, 
fixată mobil pe suprafaţa laterală a corpului 
(4). În corp (4) şi clapetă (6) sunt executate 
caneluri străpunse (5, 7) de-a lungul genera-
toarei suprafeţei cilindrice a acestora. Cane-
lurile (7) clapetei (6) sunt executate cu 
lăţimea mai mare decât lăţimea canelurilor 
(5) corpului (4). Clapeta (6) este dotată cu 

două console (15, 16), legate articulat prin 
două tije (13, 14) de o pârghie cu două braţe 
(8), care este instalată articulat pe o semiaxă 
(3) şi care este legată, la rândul său, articulat 
prin două tije (9, 10) cu miezurile a doi 
electromagneţi (11, 12) ai mecanismului de 
acţionare. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 8 

* 
*     * 

(54) Pneumatic valve 
(57) The invention relates to pneumatic systems, 

namely valves, which can be used in devices 
with controlled air access to the pneumatic 
pipeline. 
The pneumatic valve comprises a cylindrical 
body (4) rigidly fixed into the bushing of the 
flange, which is designed as a base plate for 
valve installation into the pneumatic pipeline, 
a cylindrical damper valve (6) associated 
with an electromagnetic mechanism, mova-
bly fixed on the side face of the body (4). In 
the body (4) and damper valve (6) are made 
through slots (5, 7) along their generatrix of 
the cylindrical surface. The slots (7) of the 
damper valve (6) are made of a greater width 
than the width of the slots (5) of the body (4). 
The damper valve (6) is equipped with two 
arms (15, 16), pivotally connected by two 
rods (13, 14) to a double-arm lever (8), which 
is pivotally mounted on a semiaxis (3) and 
which, in its turn, is pivotally connected by 
two rods (9, 10) to the cores of two electro-
magnets (11, 12) of the drive. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 8 

* 
*     * 

(54) Пневматический клапан 
(57) Изобретение относится к пневматическим 

системам, а именно к клапанам, которые 
могут быть использованы в устройствах с 
регулируемым доступом воздуха в пнев-
матические трубопроводы. 
Пневматический клапан содержит цилин-
дрический корпус (4), закрепленный не-
подвижно во втулке фланца, который вы-
полнен в виде опорной плиты для уста-
новки клапана в пневматический трубо-
провод, цилиндрическую заслонку (6) свя-
занную с приводным электромагнитным 
механизмом, подвижно закрепленную на 
боковой поверхности корпуса (4). В корпу-
се (4) и заслонке (6) выполнены сквозные 
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пазы (5, 7) вдоль их образующей цилин-
дрической поверхности. Пазы (7) заслонки 
(6) выполнены большей ширины, чем ши-
рина пазов (5) корпуса (4). Заслонка (6) 
снабжена двумя кронштейнами (15, 16), 
шарнирно связанными двумя штоками 
(13, 14) к двуплечему рычагу (8), который 
шарнирно установлен на полуоси (3) и ко-
торый, в свою очередь, связан шарнирно 
двумя штоками (9, 10) с сердечниками 
двух электромагнитов (11, 12) приводного 
механизма. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 8 
 

 
 
 
 
(11) 339 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F24H 1/00 (2006.01)  

F24H 1/12 (2006.01)  
F24H 1/24 (2006.01)  
F24H 1/46 (2006.01)  
F24B 1/20 (2006.01)  
F24B 5/00 (2006.01)  
F24B 5/08 (2006.01)  
F24C 1/02 (2006.01)  
F24C 1/14 (2006.01)  

(21) s 2010 0114 
(22) 2010.06.28 
(71)(73) TRIBOI Vladimir, MD 
(72)  TRIBOI Vladimir, MD; CIOCLU Constantin, 

MD 
(74) GLAZACEVA Galina 
(54) Dispozitiv de încălzire 
(57) Invenţia se referă la termotehnica de uz cas-

nic şi poate fi utilizată la încălzirea, prepara-

rea mâncării şi alimentarea cu apă caldă a 
încăperilor individuale. 
Dispozitivul de încălzire conţine un corp (1) 
cu o manta de apă, în care sunt amplasate, 
una sub alta, două camere de ardere (4, 7), 
dotate cu câte o uşiţă (5, 8) şi câte un grătar 
(6, 9). Sub grătarul (6) camerei inferioare (4) 
este amplasată o cameră pentru cenuşă (10) 
cu o uşiţă (11). În partea superioară a corpu-
lui (1) este instalată o maşină de gătit (13), 
sub care, în interiorul corpului (1), la distanţă 
de la peretele posterior (16) al lui, este 
montată cu formarea unei ferestre pentru 
trecerea gazelor de ardere o despărţitură 
(14) umplută cu apă, care comunică cu man-
taua de apă. În spaţiul dintre despărţitură 
(14) şi peretele posterior (16) sunt amplasate 
unul sub celălalt un boiler (17) cu racorduri 
pentru debitarea apei reci (18) şi evacuarea 
apei fierbinţi (19) şi o rolă (23) cu formarea 
între ele, corp (1), despărţitură (14) şi pere-
tele posterior (16) a unui circuit de aer (25) 
pentru trecerea gazelor de ardere. Pe mu-
chia superioară a rolei (23) din partea 
despărţiturii (14) este fixată o clapetă rotativă 
(24) pentru reglarea curentului de gaze de 
ardere în interiorul circuitului de aer (25). În 
interiorul boilerului (17) este executat un 
canal tubular străpuns (20), care comunică 
cu un coş de fum (21), la capătul căruia este 
fixată o clapetă (22) de reglare a tirajului. 
Rezultatul invenţiei constă în sporirea efi-
cienţei şi economicităţii utilizării căldurii de-
gajate prin extinderea posibilităţilor funcţio-
nale ale acesteia. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Heating device 
(57) The invention relates to household heating 

engineering and can be used for heating, 
cooking of food and hot water supply of indi-
vidual rooms. 
The heating device contains a body (1) with 
a water jacket, in which are placed, one 
above the other, two combustion chambers 
(4, 7), each of which is equipped with a door 
(5, 8) and a grate (6, 9). Under the grate (6) 
of the lower chamber (4) is placed an ash 
chamber (10) with a door (11). In the upper 
part of the body (1) is installed a cooker (13), 
under which, inside the body (1), at a dis-
tance from its rear wall (16), is mounted with 
the formation of a window for passage of flue 
gases a partition (14) filled with water, com-
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municating with the water jacket. In the 
space between the partition (14) and the rear 
wall (16) are placed under each other a boi-
ler (17) with fittings for admission of cold wa-
ter (18) and withdrawal of hot water (19) and 
an oven (23) with the formation between 
them, the body (1), the partition (14) and the 
rear wall (16) of an air circuit (25) for pas-
sage of flue gases. On the upper rib of the 
oven (23) from the end of the partition (14) is 
fixed a rotary valve (24) for regulating the 
flow of flue gases inside the air circuit (25). 
Inside the boiler (17) is made a through tubu-
lar channel (20), communicating with a chim-
ney (21), at the end of which is fixed a 
draught regulating valve (22). 
The result of the invention consists in in-
creasing the effectiveness and economy of 
use of the generated heat by extending its 
functional possibilities. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Нагревающее устройство 
(57) Изобретение относится к бытовой тепло-

технике и может быть использовано при 
нагревании, приготовлении пищи и снаб-
жении горячей водой индивидуальных 
помещений. 
Нагревающее устройство содержит корпус 
(1) с водяной рубашкой, в котором распо-
ложены, одна под другой, две топочные 
камеры (4, 7), каждая из которых снабже-
на дверцей (5, 8) и решеткой (6, 9). Под 
решеткой (6) нижней камеры (4) располо-
жена зольная камера (10) с дверцей (11). 
В верхней части корпуса (1) установлена 
плита (13), под которой, внутри корпуса 
(1), на расстоянии от его задней стенки 
(16), смонтирована с образованием окна 
для прохождения топочных газов запол-
ненная водой перегородка (14), которая 
сообщается с водяной рубашкой. В про-
странстве между перегородкой (14) и зад-
ней стенкой (16) размещены друг под дру-
гом бойлер (17) с патрубками для подвода 
холодной воды (18) и отвода горячей во-
ды (19) и духовка (23) с образованием 
между ними, корпусом (1), перегородкой 
(14) и задней стенкой (16) воздушного 
контура (25) для прохождения топочных 
газов. На верхнем ребре духовки (23) со 
стороны перегородки (14) закреплена по-
воротная заслонка (24) для регулирования 
потока топочных газов внутри воздушного 

контура (25). Внутри бойлера (17) выпол-
нен сквозной трубчатый канал (20), кото-
рый сообщается с дымоходом (21), на 
конце которого закреплена регулирующая 
тягу заслонка (22). 
Результат изобретения состоит в повы-
шении эффективности и экономичности 
использования вырабатываемого тепла 
путем расширения его функциональных 
возможностей. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 1 

 
 
 
 
(11) 340 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G01J 5/20 (2006.01)  

H01L 27/18 (2006.01)  
H01L 31/09 (2006.01)  
H01L 31/16 (2006.01)  
H01L 43/08 (2006.01)  
C01B 19/04 (2006.01)  
C01G 21/00 (2006.01)  

(21) s 2010 0076 
(22) 2010.04.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE, MD 
(72)  ZASAVIŢCHI Efim, MD; SIDORENCO Anatolii, 

MD 
(54) Bolometru 
(57) Invenţia se referă la receptoare de răcire de 

radiaţie infraroşie şi poate fi aplicată în spectro-
scopie, radiometrie, geofizică şi astrofizică.  
Bolometrul conţine un criostat cu heliu (1), în 
care este amplasat un solenoid (2) pentru 
formarea câmpului magnetic, conectat la o 
sursă de alimentare (3). În solenoid (2) este 
amplasat un element sensibil supraconductor 
(4) din telurură de plumb dopată cu taliu   
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Pb1-xTlxTe, unde x = 0,01…0,0225, la care 
este conectat un dispozitiv de înregistrare (5). 
Rezultatul invenţiei constă în obţinerea unui 
regim de lucru stabil al bolometrului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Bolometer 
(57) The invention relates to the cooled infrared 

detectors and can be used in spectroscopy, 
radiometry, geophysics, astrophysics. 
The bolometer contains a helium cryostat (1), 
in which is installed a solenoid (2) for crea-
tion of a magnetic field, connected to a pow-
er supply (3). In the solenoid (2) is placed a 
superconducting sensor (4), made of lead 
telluride doped with thallium Pb1-xTlxTe, 
where x = 0.01...0.0225, to which is con-
nected a recording device (5). 
The result of the invention consists in obtain-
ing a stable mode of operation of the bolo-
meter. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Болометр 
(57) Изобретение относится к охлаждаемым 

приемникам инфракрасного излучения, и 
может быть использовано в спектроскопии, 
радиометрии, геофизике, астрофизике. 
Болометр содержит гелиевый криостат 
(1), в котором установлен соленоид (2) 
для создания магнитного поля, подклю-
ченный к источнику питания (3). В соле-
ноиде (2) расположен сверхпроводящий 
чувствительный элемент (4), выполнен-
ный из теллуристого свинца легированно-
го таллием Pb1-xTlxTe, где x = 0,01… 
0,0225, к которому подключено регистри-
рующее устройство (5). 
Результат изобретения состоит в получе-
нии стабильного режима работы боло-
метра. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 
 
(11) 341 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H01L 31/14 (2006.01)  

G03C 9/08 (2006.01)  
C23C 14/06 (2006.01)  
C23C 14/24 (2006.01)  
C23F 1/00 (2006.01)  
C23F 1/14 (2006.01)  
C23F 1/32 (2006.01)  
G02B 5/18 (2006.01)  
G03H 1/00 (2006.01)  
C01B 19/04 (2006.01)  
C01G 28/00 (2006.01)  

(21) s 2010 0133 
(22) 2010.07.30 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  TRIDUH Ghenadii, MD; PRISACAR Alexan-

dru, MD; ANDRIEŞ Andrei, MD; NASTAS 
Andrian, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de executare a reţelelor holo-

grafice de difracţie în relief 
(57) Invenţia se referă la holografie, fotografia 

semiconductoare şi fotolitografie, şi poate fi 
utilizată în construcţia de aparate optice, 
tehnica cu laser, optoelectronică, la tirajarea 
informaţiei optice (holografice sau analogice) 
şi pentru protecţia articolelor industriale şi 
hârtiilor de valoare. 
Procedeul de executare a reţelelor holografice 
de difracţie în relief cu structură în straturi 
subţiri metal-semiconductor calcogenic sticlos 
Cu-As2Se3 include iradierea coerentă cu apli-
carea unui câmp electric cu descărcare prin 
efect corona şi tratarea ulterioară a acesteia în 
agent decapant selectiv. 

 
  Revendicări: 1 

Figuri: 2 
* 

*     * 
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(54) Method for manufacturing relief holo-
graphic diffraction gratings 

(57) The invention relates to holography, semi-
conductor photography and photolithography 
and can be used in optical instrument engi-
neering, laser technology, optoelectronics, 
replication of optical information (holographic 
or analog) and for the protection of industrial 
goods and securities. 
The method for manufacturing relief holo-
graphic diffraction gratings in thin-layer struc-
ture metal-chalcogenide glass-like semicon-
ductor Cu-As2Se3 includes its coherent radia-
tion with the application of an electric field of 
corona discharge and subsequent proce-
ssing in a selective etchant. 

 
  Claims: 1 

Fig.: 2 
* 

*     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ изготовления рельефных голо-
графических дифракционных решеток 

(57) Изобретение относится к голографии, по-
лупроводниковой фотографии и фотоли-
тографии и может быть использовано в 
оптическом приборостроении, лазерной 
технике, оптоэлектронике, тиражировании 
оптической информации (голографиче-
ской или аналоговой) и для защиты про-
мышленных товаров и ценных бумаг. 
Способ изготовления рельефных голо-
графических дифракционных решеток в 
тонкослойной структуре металл-халькоге-
нидный стеклообразный полупроводник 
Cu-As2Se3 включает ее когерентное облу-
чение с приложением электрического по-
ля коронного разряда и последующую об-
работку в селективном травителе. 

 
 П. формулы: 1 

Фиг.: 2 
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 FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2011.01.31  
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, 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 4038 C1 A61B 10/00 (2006.01)  

C12N 15/09 (2006.01)  
C12N 15/11 (2006.01)  
G01N 21/64 (2006.01)  
G01N 33/574 (2006.01) 

a 2010 0035 2010.03.03 5/2010 

2 MD 4047 C1 C12G 1/12 (2006.01)  
C12G 1/10 (2006.01)  
C12H 1/02 (2006.01)  
C12H 1/10 (2006.01) 

a 2009 0136 2009.12.18 6/2010 

3 MD 4048 C1 C12N 1/16 (2006.01)  
C12R 1/865 (2006.01)  
C12P 19/04 (2006.01)  
C12P 39/00 (2006.01) 

a 2010 0019 2010.02.11 6/2010 

4 MD 4051 C1 G06K 1/12 (2006.01)  
G06K 9/20 (2006.01)  
G06K 9/76 (2006.01) 

a 2009 0084 2009.08.24 6/2010 

5 MD 4052 C1 H01L 35/00 (2006.01)  
H01L 35/02 (2006.01)  
G01R 19/00 (2006.01) 

a 2008 0262 2008.10.16 6/2010 
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FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
eliberate la 2011.01.31 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, 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 216 Z A23N 12/08 (2006.01)  

A23B 7/005 (2006.01)  
A23B 7/02 (2006.01)  
A23L 3/40 (2006.01)  
F26B 9/06 (2006.01)  
F26B 3/02 (2006.01) 

s 2010 0017 2010.01.22 6/2010 

2 MD 217 Z A61B 5/00 (2006.01) s 2010 0003 2009.12.31 6/2010 
3 MD 218 Z A61B 5/00 (2006.01) s 2010 0004 2009.12.31 6/2010 
4 MD 219 Z A61B 10/00 (2006.01)  

C12Q 1/48 (2006.01)  
G01N 33/49 (2006.01) 

s 2010 0041 2010.03.05 6/2010 

5 MD 220 Z A61B 17/56 (2006.01)  
A61B 17/58 (2006.01)  
A61B 17/68 (2006.01) 

s 2009 0225 2009.12.09 6/2010 

6 MD 222 Z A61K 31/683 (2006.01)  
A61K 36/41 (2006.01)  
A61K 36/53 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  
A61K 36/888 (2006.01)  
A61K 36/484 (2006.01)  
A61K 36/15 (2006.01)  
A61K 36/87 (2006.01)  
C01B 13/00 (2006.01)  
A61P 25/28 (2006.01) 

s 2009 0223 2009.12.08 62010 

7 MD 224 Z B01D 3/00 (2006.01)  
B01D 3/14 (2006.01)  
C07C 31/08 (2006.01)  
C12G 3/12 (2006.01) 

s 2009 0144 2009.07.30 6/2010 

8 MD 225 Z B23H 1/00 (2006.01) s 2009 0114 2009.06.22 6/2010 
9 MD 226 Z B29C 45/26 (2006.01)  

B29C 44/00 (2006.01)  
B29C 47/00 (2006.01)  
B22D 17/22 (2006.01)  
E04D 1/08 (2006.01) 

s 2009 0154 2009.08.13 6/2010 

10 MD 227 Z C01G 23/047 (2006.01)  
C01G 23/08 (2006.01)  
B82B 3/00 (2006.01)  
C25B 1/00 (2006.01) 

s 2009 0160 2009.09.04 6/2010 

11 MD 228 Z C12N 1/12 (2006.01)  
C12N 1/38 (2006.01)  
C12Q 1/02 (2006.01)  
C01G 17/04 (2006.01)  
C07F 7/30 (2006.01) 

s 2010 0021 2010.01.28 6/2010 

12 MD 229 Z C22C 29/08 (2006.01)  
B23H 7/24 (2006.01)  
B22F 3/12 (2006.01) 

s 2009 0115 2009.06.22 6/2010 

13 MD 230 Z G01N 21/75 (2006.01)  
C08L 5/00 (2006.01)  
C12N 1/12 (2006.01) 

s 2009 0132 2009.07.13 6/2010 

14 MD 231 Z G01N 27/00 (2006.01)  
B23H 3/08 (2006.01)  
C25F 3/08 (2006.01)  
C22C 27/04 (2006.01) 

s 2009 0104 2009.06.04 6/2010 

15 MD 232 Z G09F 23/00 (2006.01)  
G09F 23/10 (2006.01) 

s 2009 0221 2009.12.01 6/2010 
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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 патентов 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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FG9E  Brevete pentru soi de plantă 
eliberate la 2011.01.31 / 

Issued plant variety patents on 2011.01.31 / 
Выданные патенты на сорт растения 2011.01.31 

 
Nr. 
crt. 

 
 

No. 
 
 

№ 
п/п 

Nr. depozit /   
Data depozit   
  
 
Application number /   
Filing date   
 
Номер заявки /  
Дата подачи                                                                               

a. Titularul 
b. Amelioratorul 
 
 
a. Holder 
b. Breeder   
                    
а. Патентообладатель       
b. Селекционер                         

Denumirea 
comună                            
(Taxonul botanic)  
  
Common name                   
(Botanical taxon)                
                     
Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

Denumirea  
soiului 
 
 
Variety  
denomination 
 
Наименование 
сорта 

Numărul  
de brevet / 
Data acordării 
 
Patent number / 
Date of grant 
 
Номер патента / 
Дата  
предоставления 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2002 0016 / 

2002.07.19 
a. INSTITUTUL DE  
GENETICĂ ŞI FIZIOLO-
GIE A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 
 
b. CELAC Valentin, MD 

ARAHIDE 
(Arachis 
hypogaea L.) 
 
Groundnut 
(Arachis 
hypogaea L.) 
 
Арахис  
(Arachis 
hypogaea L.) 

FAZENDA 1 76 / 2010.09.30 

2 v 2002 0017 / 
2002.07.19 

a. INSTITUTUL DE  
GENETICĂ ŞI FIZIOLO-
GIE A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 
 
b. CELAC Valentin, MD 

ARAHIDE 
(Arachis 
hypogaea L.) 
 
Groundnut 
(Arachis 
hypogaea L.) 
 
Арахис  
(Arachis 
hypogaea L.) 

FAZENDA 2 77 / 2010.09.30 
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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 
internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce se 
referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la adresele 
http://www.wipo.int/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 
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services 
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(526)  Elementele mărcii asupra cărora  nu se extinde dreptul exclusiv   

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului     

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Î 

I 
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(210) 027630 
(220) 2010.08.18 
(730) IANIOGLO Vladimir, MD 

Str. Colhoznaia nr. 67,  
MD-3818, Cioc-Maidan, Comrat,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "online auto market". 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 15.07.01; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 027746 
(220) 2010.09.03 
(730) Johnson & Johnson, a corporation orga-

nized 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 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri antimicrobiene de mâini şi produse 

de curăţat antimicrobiene pentru piele, creme 
şi loţiuni pentru îngrijirea pielii, hidratanţi pen-
tru  mâini, preparate protectoare pentru mâini, 
geluri de hidratare, geluri antiseptice de uz 
local; 

 

05   - preparate sanitare de uz medical; dezinfec-
tanţi; preparate sterilizante; preparate bacteri-
cide; săpunuri antimicrobiene de mâini şi pro-
duse de curăţat antimicrobiene pentru piele, 
preparate protectoare pentru mâini, geluri 
antiseptice de uz local. 

 

 
 
 

(210) 027857 
(220) 2010.09.28 
(730) ECOTEHLIDER S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 47, of. 302,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

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

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12. 
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(210) 027892 
(220) 2010.10.12 
(730) TUTUN-CTC S.A., MD 

Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "AMERICAN BLEND", "0,8". 

(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

34   - tutun brut sau preluat, produse din tutun, in-
clusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipe, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, tutun cu aromă 
de cuişoare, substituenţi ai tutunului (cu ex-
cepţia celor de uz medical); articole pentru 
fumători, inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe, 
filtre pentru ţigarete, vase pentru tutun, portţi-
garete şi scrumiere nu din metale preţioase, 
din aliajele lor sau acoperite cu acestea; pipe, 
aparate de buzunar pentru rularea ţigaretelor, 
brichete; chibrituri; 

 

  

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

 

41   - servicii de divertisment; activităţi culturale; 
servicii cu caracter social având ca scop de 
bază divertismentul, distracţia sau recrearea 
oamenilor; organizarea şi producţia spectaco-
lelor şi concertelor. 

 

(531) CFE(5) 25.01.19; 25.07.20; 26.11.06; 26.11.13; 
27.05.01; 27.07.01. 

 
 
 
(210) 027904 
(220) 2010.10.12 
(730) ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., RO 

Str. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2,  
Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 03.07.16; 27.05.17. 
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(210) 027916 
(220) 2010.10.07 
(730) VORNICOGLO Hristofor, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1, ap. 16,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: roşu, galben-auriu, alb. 
(511) NCL(9) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 01.15.05; 19.01.04; 19.03.01; 27.05.01; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 027930 
(220) 2010.10.11 
(310) 009015041 
(320) 2010.04.09 
(330) EM 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
 

03   - preparate pentru îngrijirea şi igiena gurii, dinţi-
lor, gâtului, pentru îngrijirea dinţilor şi prepara-
te de curăţat, paste de dinţi, ape de gură, 
spray-uri de gură; preparate pentru spălare şi 
albire pentru uz în spălătorie, preparate de 
curăţat pentru păr, piele şi corp; tămâie; ule-
iuri pentru parfumuri şi arome; apă parfumată 

de uz casnic şi pentru utilizare pe ţesături, 
uleiuri esenţiale; 

 

05   - produse pentru împrospătarea aerului, prepa-
rate pentru purificarea aerului; produse pentru 
împrospătarea aerului din cameră, dezodori-
zante pentru ţesături şi pentru aer; preparate 
pentru neutralizarea mirosurilor; 

 

21   - perii de dinţi, perii de dinţi electrice, materiale 
pentru perii; instrumente neelectrice şi mate-
riale incluse în clasa 21, toate pentru curăţat; 
piese şi fitinguri incluse în clasa 21 pentru 
produsele sus-menţionate; ustensile şi recipi-
ente de menaj sau de bucătărie (din metale 
nepreţioase sau placate cu acestea); arzătoa-
re pentru uleiuri şi arome; aparate pentru în-
călzirea uleiurilor pentru parfumare şi pentru 
eliberarea aromei în mediul ambiant; dozatoa-
re şi aparate de dispensare pentru produse 
de parfumerie; aparate şi containere pentru 
aromatizarea mediului sau pentru dispersarea 
parfumurilor, a preparatelor pentru împrospă-
tarea aerului sau pentru purificarea aerului în 
mediul ambiant; sticlărie, porţelan şi faianţă. 

 

 
 
 
(210) 027939 
(220) 2010.10.15 
(730) INCASO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Şos. Hînceşti nr. 138/1,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate de 
supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, ma-
gazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
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) 27.05.19. 
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(210) 027963 
(220) 2010.10.15 
(730) GOMENIUK Tatiana, MD 

Str. Bulgară nr. 57, ap. 7,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 27.05.01; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 027964 
(220) 2010.10.15 
(730) GOMENIUK Tatiana, MD 

Str. Bulgară nr. 57, ap. 7,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

 
 
 
(210) 027971 
(220) 2010.10.15 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
29   - fructe şi legume conservate, congelate, usca-

te şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, lapte 
şi produse lactate; grăsimi comestibile; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 027976 
(220) 2010.10.21 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele 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 ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; 
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28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi 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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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 ca-
zare temporară; 

 

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

 

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) 27.05.01; 27.07.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 027977 
(220) 2010.10.21 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele 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 ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

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

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi 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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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 ca-
zare temporară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură; 
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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) 27.07.01; 28.05.00; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 027978 
(220) 2010.10.21 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele 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 ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

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

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi 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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară; 

 

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

 

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) 26.04.02; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 027979 
(220) 2010.10.21 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: auriu. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele 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 ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

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

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi 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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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 ca-
zare temporară; 

 

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

 

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) 29.01.02. 
 
 
 
(210) 027987 
(220) 2010.10.22 
(730) VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 16,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11. 
 
 
 
(210) 027988 
(220) 2010.10.22 
(730) VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 16,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi 
materiale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.19; 27.01.06; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 027989 
(220) 2010.10.22 
(730) VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 16,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 

dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artifi-
ciali, articole ortopedice; material de sutură. 

 

(531) CFE(5) 27.05.02. 
 
 
 
(210) 027990 
(220) 2010.10.22 
(730) VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 16,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 

pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee. 

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 027991 
(220) 2010.10.08 
(730) VELSTOR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Băcioii Noi nr. 10,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

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

(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.04; 02.03.15; 06.01.02; 08.01.04; 
27.05.03; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 027998 
(220) 2010.10.21 
(730) ŢÎRA Dumitru, MD 

Str. Ip. Soroceanu nr.77, ap. 9,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028015 
(220) 2010.10.22 
(730) OOO "LASKA", UA 

ul. Tereşkovoi, d. 217, g. Kirovograd, 25006, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "®". 

(591) Culori revendicate: gri, roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 25.01.19; 26.04.02; 27.05.03; 
27.05.24; 29.01.13. 
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(210) 028016 
(220) 2010.10.22 
(730) OOO "LASKA", UA 

ul. Tereşkovoi, d. 217, g. Kirovograd, 25006, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, roşu, auriu, galben, 

negru, alb. 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 25.01.19; 27.05.02; 27.05.03; 28.05.00; 
29.01.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028018 
(220) 2010.10.27 
(730) ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 

Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 41,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

verde, alb, cafeniu. 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 02.05.02; 02.05.04; 05.07.04; 06.19.09; 
27.01.12; 27.05.02; 29.01.15. 
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(210) 028020 
(220) 2010.10.29 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială, 

MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 028021 
(220) 2010.10.29 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială, 

MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 028024 
(220) 2010.10.26 
(730) PATRAŞ Vadim, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 190, bloc 2, ap. 13,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 028048 
(220) 2010.11.02 
(730) MINCIUC Andrei, MD 

Str. Iu. Gagarin nr. 3, MD-5026, Iliciovca,  
Floreşti, Republica Moldova 
FILIPOV Lilian, MD 
Str. Octombrie nr. 15, ap. 2, MD-4501,  
Dubăsari, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
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acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau se-
miprelucrată (cu excepţia sticlei de construc-
ţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în 
alte clase. 

 

(531) CFE(5) 04.05.01; 04.05.02; 04.05.05; 27.01.12. 
 
 
 
(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)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
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. 
 
 
 
(210) 028061 
(220) 2010.10.07 
(730) SYNYTSYA Yuriy, UA 

Str. Puhova, 144, ap. 38, CHERNIGIV, 
14032, Ucraina 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
31   - produse agricole şi cereale, necuprinse în alte 

clase; animale vii; alimente pentru animale; 
albumine de uz alimentar, făină pentru anima-
le, var pentru furaje, tărâţe, tărâţe furajere, 
furaje pentru îngrăşarea animalelor, alge ali-
mentare sau furajere, aditivi pentru furaje nu 
de uz medical; rumegături comestibile pentru 
animale, nisip parfumat pentru animale de 
companie (aşternut); cereale furajere, furaje 
pentru animale, furaje pentru animale de 
companie, băuturi pentru animale de compa-
nie; hârtie cu nisip pentru animale de compa-
nie (aşternut), aşternut din turbă; făină de 
peşte furajeră; făină de orez furajeră; produse 
agricole pentru aşternutul animalelor, umplu-
tor de igienă pentru toaleta pisicilor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 028062 
(220) 2010.11.05 
(730) PANUŞ Grigore, MD 

Str. Armenească nr. 30, ap. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.24. 
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(210) 028071 
(220) 2010.11.03 
(730) COJOCARU Ruslan, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate de 
magazine, supermarketuri şi hipermarketuri; 

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 028078 
(220) 2010.11.05 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str.  A. Şciusev nr. 17,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate cuvintele. 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.23; 24.03.07; 24.03.18; 
24.13.01; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 028079 
(220) 2010.11.05 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "wine". 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.05.19; 05.05.20; 19.07.01; 
28.05.00. 
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(210) 028080 
(220) 2010.11.05 
(730) VIDRAŞCO Corneliu, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 21, bloc 1, ap. 144,  
MD-2060, 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) 028083 
(220) 2010.11.08 
(730) RUSNAC Serghei, MD 

Bd. Traian nr. 21, bloc 3, ap. 109,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 028084 
(220) 2010.11.08 
(730) STRĂJESCU Mihail, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1, ap. 28,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: bej, gri, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 19.01.03; 19.01.25. 
 
 
 
(210) 028085 
(220) 2010.11.08 
(730) BORDENIUC Igor, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 99,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.24; 03.09.24; 18.03.13; 18.03.14; 
25.07.25; 26.01.16; 26.01.21. 

 
 
 
(210) 028088 
(220) 2010.11.09 
(730) CRAMARENCO Iurie, MD 

Str. Nicolae H. Costin nr. 59, ap. 168,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate de 
supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, ma-
gazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 
 
 
(210) 028089 
(220) 2010.11.09 
(310) 10/3741952 
(320) 2010.05.28 
(330) FR 
(730) EDENRED, FR 

166-180 Boulevard Gabriel Peri, 92240 
MALAKOFF, Franţa 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(9) 
09   - cartele magnetice codificate, cartele optice 

sau cartele cu circuit integrat (cartele inteli-
gente), cu sau fără contact (radiofrecvenţă, 
infraroşu sau altele), de unică folosinţă sau 
reîncărcabile, utilizabile pentru preplată sau 
post-plată, care pot conţine una sau mai mul-
te portmonee electronice, valabile pentru toa-
te tipurile de aplicaţii, inclusiv monitorizarea 
accesului fizic, monitorizarea accesului la 
sistemele de calculator, controlul cardurilor de 
loialitate; mijloace programabile pentru asigu-
rarea comenzilor comerciale (de cumpărare); 
mijloace programabile de prelucrare a datelor, 
mijloace programabile pentru crearea, mana-
gementul, modernizarea şi utilizarea bazei de 
date, mijloace programabile pentru furnizarea 
accesului la un serviciu de mesagerie electro-
nică, mijloace programabile pentru asigurarea 
accesului la o reţea de calculator sau o reţea 
de transmitere a datelor, în particular o reţea 
de comunicaţii în toată lumea (cum ar fi Inter-
netul) sau o reţea de acces privat sau limitat 
(cum ar fi un Intranet); servere de calculator, 
calculatoare, terminale de calculator, telema-
tice şi telefonice, în particular pentru reţelele 
de comunicaţii în toată lumea (cum ar fi Inter-
netul), private sau cu acces restricţionat (cum 
ar fi Intranetul); periferice de calculator, inclu-
siv ecrane de calculator; modeme, conectoare 
pentru reţele de comunicaţii, în particular cal-
culatoare sau telefoane; aparate de comuni-
caţii pentru transmitere şi reproducere; dispo-
zitive interactive de calculator; reţele de calcu-
latoare, în particular reţelele de calculator 
locale, şi anume echipament de prelucrare a 
informaţiei, programe de calculator (înregis-
trate); publicaţii electronice descărcabile; 

 

16   - materiale tipărite, inclusiv reviste, ziare, pro-
specte, ghiduri, broşuri; taloane, felicitări, bile-
te, cupoane, articole de papetărie şi rechizite 
de birou (cu excepţia mobilelor); 

 

35   - managementul (contabilitate, administrare), 
analiza, prelucrarea informaţiilor comerciale 
dematerializate şi sigure privind domeniile in-
dustriei hoteliere, restaurante (produse alimen-
tare), comerţ, afaceri şi finanţe; administrarea 
comenzilor comerciale (de cumpărare), gestio-
narea afacerilor, administrare comercială; ser-
vicii de administrare comercială pentru achiziţi-
onarea de bunuri sau servicii prin intermediul 
cardurilor electronice, cupoanelor, vaucerelor 
sau contramărcilor; consiliere, consultanţă, 
informare, expertiză în organizarea şi gestiona-
rea afacerilor; serviciile afacerilor de informaţii 
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privind răspândirea şi utilizarea cardurilor cu 
preplată, carduri cadou şi alte vaucere de pla-
tă; gestionarea conturilor clientului, inclusiv 
informaţii privind cartelele cu preplată, cardurile 
cadou şi alte vaucere de plată; consiliere ad-
ministrativă pentru organizarea regimurilor de 
economii în societate; studii şi cercetare de 
piaţă; investigaţii de afaceri; prognoză econo-
mică; colectarea (în particular compilarea) şi 
sistematizarea datelor în fişiere centrale, în 
particular într-o bază de date de calculator; 
contabilitate şi controlul de facturare; redacta-
rea şi înscrierea corespondenţei administrative 
şi comerciale; întocmirea şi verificarea declara-
ţiilor de conturi, pregătire fiscală, întocmirea 
declaraţiilor şi a documentelor companiei; ana-
lize de contabilitate, în particular analiza costu-
rilor de producţie şi comerciale, informaţii şi 
studii statistice; publicitate, inclusiv publicitatea 
asupra purtătorilor de informaţii electronice şi 
de calculator, distribuirea mostrelor şi prospec-
telor, inclusiv prin intermediul reţelelor de co-
municaţii electronice şi de calculator; închirie-
rea spaţiului pentru amplasarea publicităţii, 
inclusiv privind purtătorii de informaţii electroni-
ce şi de calculator; organizarea operaţiunilor de 
formare îndreptate spre producerea loialităţii 
din partea clienţilor comerciali, servicii de pro-
movare a vânzărilor; închirierea şi răspândirea 
materialelor publicitare (broşuri, prospecte, 
mostre şi materiale tipărite-publicitate directă); 
publicitatea şi modernizarea materialelor publi-
citare, inclusiv prin intermediul reţelelor de co-
municaţii electronice şi de calculator; relaţii 
publice; organizarea expoziţiilor şi târgurilor 
comerciale în scopuri comerciale sau de publi-
citate, inclusiv privind purtătorii de informaţii 
electronice şi de calculator; selecţia şi recruta-
rea de personal pentru terţi, inclusiv prin reţele 
de comunicaţii electronice şi de calculator; 
evaluarea afacerilor comerciale; organizarea 
contactelor comerciale (consultanţă şi căutare 
de parteneri în domeniul afacerilor; organiza-
rea relaţiilor administrative şi comerciale) dintre 
cumpărătorii profesionali şi vânzătorii de echi-
pamente noi şi de mâna a doua sau între clien-
ţii şi furnizorii de servicii; consultanţă, analiză şi 
expertiză în evaluarea mijloacelor administrati-
ve necesare pentru gestionarea comenzilor 
comerciale (de cumpărare), aprovizionarea cu 
mese, produse alimentare şi servicii casnice; 
recrutarea şi gestionarea unei agenţii şi a per-
sonalului temporar; studii, cercetare şi consul-
tanţă cu privire la evaluarea şi perfecţionarea 
angajaţilor sau a condiţiilor de lucru (verificarea 
organizaţiei de afaceri comerciale); 

 

  

36   - eliberarea, compensarea, rambursarea de 
bonusuri, tichete, cupoane, taloane, cartele cu 
preplată sau de debit, de credit sau orice alt 
mijloc de plată, în particular prin reţele de 
calculatoare, care să permită organizarea de 
plată a furnizării de mese şi a produselor ali-
mentare, precum şi a oricărui alt produs sau 
serviciu; carduri de credit şi servicii de carduri 
de loialitate; gestionarea avantajelor financia-
re privind utilizarea unui card de loialitate, 
servicii de carduri de loialitate (altele decât 
cele pentru scopuri publicitare) care să permi-
tă acestor avantaje să fie capitalizate; asigu-
rări; afaceri financiare; afaceri monetare; con-
siliere, consultanţă, informaţii şi expertiză în 
domeniul financiar, factoring, gestionarea 
fluxului de numerar (pentru terţi), de colectare 
a datoriilor, transfer de fonduri electronice, 
servicii de finanţare pentru achiziţionarea de 
bunuri sau servicii prin intermediul cardurilor 
electronice, cupoane, vaucere sau contra-
mărci; administrarea fondului locativ şi a imo-
bilului; închirieri de apartamente şi imobil; 
fonduri mutuale şi investiţii de capital; gestio-
narea fondurilor mutuale, constituirea şi gesti-
onarea portofoliilor de interese financiare, 
operaţiuni financiare care implică înfiinţarea şi 
gestionarea sistemelor save-as-you-earn/ 
sistemelor economiseşte şi/sau câştigi; consi-
liere privind înfiinţarea şi gestionarea sisteme-
lor de economii în societate; 

 

43   - servicii hoteliere; servicii de restaurant (pro-
duse alimentare); servicii de livrare (alimente 
şi băuturi) şi de pregătire a bucatelor la domi-
ciliu; servicii de rezervare la hoteluri şi pensi-
uni, servicii de informaţii în domeniul hoteluri-
lor şi restaurantelor (alimentare); grădiniţe, 
creşe de zi, creşe pentru copii. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.02.07; 26.02.08; 26.04.10; 
27.05.01; 27.05.21; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 028091 
(220) 2010.11.17 
(730) BUZA Serghei, MD 

Str. Chişinău nr. 7, ap. 8,  
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-

coolice. 
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(210) 028095 
(220) 2010.11.10 
(730) MALAHOV Dmitri, MD 

Str. Alecu Russo nr. 63/4, ap. 76,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; 

 

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) 03.07.05; 04.05.21; 26.01.06; 26.13.25; 
27.03.03. 

 
 
 

(210) 028096 
(220) 2010.11.10 
(730) MALAHOV Dmitri, MD 

Str. Alecu Russo nr. 63/4, ap. 76,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepţia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

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 ser-
vesc la acoperirea capului. 

 

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

 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 028097 
(220) 2010.11.10 
(730) MOTÎNGA Serghei, MD 

Bd. Moscova nr. 9, ap. 31,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 028102 
(220) 2010.11.11 
(730) The Coca-Cola Company, US 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie (cu excepţia celor din metale preţioase 

sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu ex-
cepţia pensulelor); material pentru perii; mate-
rial pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă bru-
tă sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-
cuprinse în alte clase; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 028103 
(220) 2010.11.11 
(730) The Coca-Cola Company, US 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
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cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau se-
miprelucrată (cu excepţia sticlei de construc-
ţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în 
alte clase; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 028104 
(220) 2010.11.11 
(730) The Coca-Cola Company, US 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau se-
miprelucrată (cu excepţia sticlei de construc-
ţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în 
alte clase; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 028105 
(220) 2010.11.11 
(730) The Coca-Cola Company, US 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
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de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau se-
miprelucrată (cu excepţia sticlei de construc-
ţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în 
alte clase; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028106 
(220) 2010.11.11 
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD 

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 028107 
(220) 2010.11.11 
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD 

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

verde, portocaliu. 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 27.05.03; 29.01.15. 
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(210) 028108 
(220) 2010.11.11 
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD 

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; fotografii; papetărie;  materiale pentru 
artişti;  materiale de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); 
caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.02.03; 26.03.06; 27.07.01; 29.01.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028114 
(220) 2010.11.11 
(730) NationPower AG, CH 

Churerstrasse 108, CH-8808 Pfäffikon,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

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) 04.03.01; 24.01.15; 24.01.19; 27.05.01. 
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(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 fumători; 
tutun de prizat; pipe cu tutun; punguliţe de 
tutun; tutun de mestecat; hârtie de ţigarete; 
filtre pentru ţigarete; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul, comercializarea angro şi cu 
amănuntul a produselor din clasa 34. 

 

 
 
 
(210) 028118 
(220) 2010.11.12 
(730) BULGARU Igor, MD 

Str-la Aron Pumnul nr. 161,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tru, alb. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-

mercializarea produselor; servicii de comerci-
alizare pentru terţi prestate de magazine de 
firmă. 

 

(531) CFE(5) 02.05.01; 02.05.02; 02.05.03; 05.05.23; 
09.07.01; 27.01.12; 28.05.00; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 028119 
(220) 2010.11.12 
(730) LUNIC Veaceslav, MD 

Drumul Schinoasei nr. 1/4, ap. 21,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii de comerci-
alizare pentru terţi prestate de magazine. 

 
 
 
(210) 028122 
(220) 2010.11.18 
(730) ROGOB S.R.L., fabrică de producţie şi  

comerţ, MD 
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13,  
MD-2089, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: verde, alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.14; 24.03.07; 24.03.18; 25.01.06; 
27.01.12; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 028123 
(220) 2010.11.17 
(730) Discover Financial Services, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor sta-
tului Delaware, US 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 
60015, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - servicii financiare, şi anume servicii bancare, 

servicii de carduri de credit; servicii de carduri 
de debit şi tranzacţii prin terminale de vânza-
re; servicii de consultanţă financiară în dome-
niul metodologiei de securitate pentru cripta-
rea informaţiei despre plăţi şi a datelor asocia-
te; servicii de autentificare a cumpărătorului şi 
a vânzătorului pentru tranzacţii financiare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028124 
(220) 2010.11.17 
(730) Discover Financial Services, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor sta-
tului Delaware, US 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 
60015, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - servicii financiare, şi anume servicii bancare, 

servicii de carduri de credit; servicii de carduri 
de debit şi tranzacţii prin terminale de vânza-
re; servicii de consultanţă financiară în dome-
niul metodologiei de securitate pentru cripta-
rea informaţiei despre plăţi şi a datelor asocia-
te; servicii de autentificare a cumpărătorului şi 
a vânzătorului pentru tranzacţii financiare. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.10; 26.04.11; 27.01.06; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 028125 
(220) 2010.11.15 
(730) BULOVA CORPORATION, a corporation 

organized and existing under the laws of 
the state of New York, US 
One Bulova Avenue, Woodside, New York, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
14   - ceasornice şi instrumente de cronometrat, 

mecanisme şi corpuri de ceas, părţi şi fitinguri 
pentru toate produsele sus-menţionate inclu-
se în clasa 14. 
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(210) 028127 
(220) 2010.11.17 
(730) Diners Club International Ltd., corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor sta-
tului New York, US 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "INTERNATIONAL". 

(511) NCL(9) 
36   - servicii financiare, şi anume servicii bancare, 

servicii de carduri de credit; servicii de carduri 
de debit şi tranzacţii prin terminale de vânza-
re; servicii de consultanţă financiară în dome-
niul metodologiei de securitate pentru cripta-
rea informaţiei despre plăţi şi a datelor asocia-
te; servicii de autentificare a cumpărătorului şi 
a vânzătorului pentru tranzacţii financiare. 

 

(531) CFE(5) 26.02.09; 26.04.01; 26.04.10; 26.15.03; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 028128 
(220) 2010.11.16 
(310) 76/703,010 
(320) 2010.05.18 
(330) US 
(730) Ultimate Brand Management, LLC, US 

6565 East Washington Blvd., Commerce,  
California 90040, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte; vestimentaţie; articole care 

servesc la acoperirea capului; încălţăminte. 
 

 
 
 
(210) 028129 
(220) 2010.11.16 
(730) AMERHANOVA Natalia, MD 

Str. Bucureşti nr. 96, bloc 1, ap. 9,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate de 
magazine, supermarketuri şi hipermarketuri; 

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 27.05.01; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 028130 
(220) 2010.11.16 
(730) PAŞCOVSCAIA Victoria, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 15, bloc 5, ap. 20,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate de 
supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, ma-
gazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

 
 
 
(210) 028131 
(220) 2010.11.16 
(730) LUNGU Dorin, MD 

Str. Al. Marinescu nr. 44, ap. 35,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.25; 27.05.01; 29.01.13. 
 
 
 
(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 solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "www", "md". 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

(210) 028133 
(220) 2010.11.18 
(730) AERO ACTIV S.R.L., MD 

Str. M. Lermontov nr. 122,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 26.07.03; 27.05.01; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 028134 
(220) 2010.11.18 
(730) AERO ACTIV S.R.L., MD 

Str. M. Lermontov nr. 122,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.10. 
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(210) 028135 
(220) 2010.11.17 
(730) The Cartoon Network, Inc., US 

1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri, uleiuri de baie, spumante de baie, 

spumă, gel şi pudră de baie, cosmetice, pro-
duse pentru protecţie solară, loţiuni pentru 
bronzat, loţiuni şi creme pentru piele, uleiuri, 
demachiante; oje şi Iac de unghii; produse 
pentru îndepărtarea lacului de unghii; produse 
pentru îngrijirea unghiilor; apă de colonie, apă 
de parfum, apă de toaletă, luciu pentru unghii, 
şampoane, loţiuni pentru păr, produse pentru 
clătirea părului, creme pentru păr; pudră pen-
tru corp, pudră pentru picioare, pudră de talc 
nemedicinală; pastă de dinţi, praf de dinţi, gel 
de dinţi, apă de gură, produse pentru îngriji-
rea dinţilor; vaselină rectificată, produse hidra-
tante pentru buze, cremă de buze şi balsam 
de buze; şerveţele impregnate cu loţiuni cos-
metice; 

 

09   - serii de DVD-uri preînregistrate; serii de case-
te audio şi discuri compacte preînregistrate 
care conţin înregistrări ale sunetului; ochelari 
de soare, lentile, rame şi tocuri pentru aceştia; 
sonerii de telefon, grafică şi muzică descăr-
cabile printr-o reţea globală de calculatoare 
sau cu ajutorul dispozitivelor fără fir; accesorii 
pentru telefoanele celulare, şi anume carcase, 
tocuri pentru telefoanele celulare şi feţe inter-
schimbabile pentru telefoanele celulare; pro-
grame de televiziune descărcabile furnizate 
prin video-on-demand; rigle; maşini de calcul; 
software de calculator, aparate periferice pen-
tru calculator, joystick-uri pentru jocuri de cal-
culator; alarme; tuburi pentru scufundări, 
măşti pentru înot, ochelari de protecţie pentru 
înot; aparate de fotografiat şi de luat vederi; 
bliţuri; jocuri electronice (cartuşe pentru jocuri 

de calculator, casete pentru jocuri de calcula-
tor, discuri pentru jocuri de calculator, pro-
grame pentru jocuri de calculator, software 
pentru jocuri de calculator, cartuşe pentru 
jocuri video, discuri pentru jocuri video, 
joystick-uri pentru jocuri video, unităţi interac-
tive pentru control la distanţă pentru jocuri 
video, telecomenzi portabile interactive de 
jocuri video pentru jucarea de jocuri electroni-
ce, software pentru jocuri video); magneţi şi 
suporturi pentru mouse-uri; 

 

14   - ace ornamentale, ornamente din argint, or-
namente personale din giuvaiere, ornamente 
din metale preţioase pentru pantofi şi pălării, 
coliere, inele, cercei, brăţări, broşe, brăţări de 
picior, ceasuri, ceasuri de mână, cronometre, 
temporizatoare şi piese, fitinguri şi accesorii 
pentru ceasurile de mână şi ceasuri, brăţări 
de ceas, cureluşe de ceas, carcase de cea-
suri de mână, etuiuri de ceasuri de mână, 
portchei din metale preţioase, cutii din metale 
preţioase; talismane, ace de rever şi giuvaiere 
pentru costume; 

 

16   - produse de imprimerie şi produse din hârtie, 
şi anume cărţi, cărţi cu comicsuri, cărţi pentru 
copii, cărţi de bucate, reviste, cărţi de colorat, 
cărţi de activităţi pentru copii, papetărie, hârtie 
de scris, plicuri, blocnotesuri, agende, carnete 
de notiţe, cărţi cu reţete imprimate, felicitări, 
cartonaşe de colecţie, autocolante, litografii şi 
benzi de celuloid pentru animaţie; stilouri, 
creioane, penare pentru acestea, radiere, 
creioane pastel, creioane pentru marcare, 
creioane colorate, seturi pentru pictură, cretă 
şi table de scris, abţibilduri, decalcomanii la 
cald, afişe, fotografii înrămate şi/sau neînră-
mate, suporturi pentru cărţi de bucate, coper-
te de cărţi, semne de carte, calendare, hârtie 
de ambalaj pentru cadouri; articole din hârtie 
pentru petreceri şi decoraţiuni din hârtie pen-
tru petreceri, şi anume şerveţele de hârtie, 
şerveţele ornamentale, şerveţele de masă din 
hârtie, hârtie creponată, pălării din hârtie, invi-
taţii, feţe de masă din hârtie, decoraţiuni din 
hârtie pentru prăjituri şi torturi; decalcomanii 
imprimate pentru broderie sau aplicaţii pe 
ţesături, modele tipărite pentru costume, pi-
jamale, bluze de trening şi tricouri; 

 

18   - cufere, geamantane şi valize; produse din 
piele şi din imitaţii de piele, şi anume genţi, 
rucsacuri, borsete, genţi de mână, genţi pen-
tru cumpărături, portfarduri vândute goale, 
serviete, portofele, portmonee, tocuri pentru 
cărţi de credit, tocuri pentru paşaport, umbre-
le, truse cosmetice vândute goale; 
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21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; recipiente pentru săpun; bureţi; mături, 
făraşe, cârpe pentru praf, cârpe pentru cură-
ţare, mănuşi de menaj; coşuri pentru hârtii; 
găleţi de plastic; piepteni, perii de păr, perii de 
dinţi; căzi portabile pentru nou-născuţi; lăzi 
frigorifice pentru băuturi, recipiente pentru apă 
şi băuturi, tăvi pentru gheaţă, suporturi pentru 
butelii, recipiente pentru gheaţă; deschizătoa-
re de butelii; canistre; shakere pentru coctei-
luri; tirbuşoane; recipiente izolate termic pen-
tru alimente sau băuturi; recipiente de uz cas-
nic pentru alimente şi cutii pentru prânz; bute-
lii de plastic pentru apă vândute goale; carafe; 
bidoane; borcane pentru prăjituri; forme de 
tăiat prăjituri; forme de prăjituri; articole de 
servit prăjituri; oale; ustensile de bucătărie, şi 
anume rulouri de patiserie, spatule, ustensile 
de întors alimentele, palete, suporturi pentru 
ştiuleţi de porumb; linguri de servit, suporturi 
pentru linguri, suporturi de farfurii, suporturi 
de carafe, platouri, tăvi; solniţe pentru sare şi 
piper; suporturi pentru şerveţele; sticlărie pen-
tru băuturi, halbe, căni, boluri, farfurii, supor-
turi pentru pahare, ceşti; ceşti, farfurii şi boluri 
de hârtie şi plastic; ceşti de băut pentru copii; 
borcane; puşculiţe nemetalice; articole deco-
rative şi lucrări de artă din sticlă, porţelan sau 
faianţă; figurine din ceramică, sticlă şi porţe-
lan; butoane, mânere, mânere de tras şi cârli-
ge din porţelan; clopoţei de vânt; vase; stropi-
tori de mână; ghivece de flori; suporturi pentru 
duş; cutii pentru depozitarea ceaiului; cafetie-
re şi ceainice neelectrice, care nu sunt din 
metale preţioase; seturi de ceşcuţe; seturi 
pentru zahăr şi seturi de căni pentru frişcă; 
servicii pentru picnic; 

 

24   - ţesături şi produse textile, şi anume feţe de 
masă, prosoape, seturi de masă, mănuşi de 
bucătărie; fanioane din pânză, perdele pentru 
duş; cârpe de spălat, lenjerie de pat, cuver-
turi, baldachine de pat, perne pentru pat, 
cearşafuri, aşternuturi de pat, feţe de pernă, 
cuverturi matlasate, cearşafuri plic, huse pen-
tru saltele, huse pentru perne, pămătufuri 
pentru praf, dosuri de pernă, lenjerie de bucă-
tărie, şerveţele din pânză, cârpe de vase, 
prosoape de bucătărie, mănuşi pentru cuptor, 
mănuşi pentru spălat, batiste şi plăpumi; 

 

25   - îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii, şi 
anume cămăşi, tricouri, bluze de trening, şor-
ţuri, pantaloni, chiloţi, pantaloni scurţi, maio-
uri, îmbrăcăminte de ploaie, bavete din ţesă-
tură pentru sugari, fuste, bluze, rochii, jartiere, 
pulovere, jachete, paltoane, mantouri, imper-
meabile, costume pentru zăpadă, cravate, 

halate, pălării, şepci, viziere de soare, curele, 
fulare, îmbrăcăminte de noapte, pijamale, 
lenjerie, lenjerie de corp, cizme, pantofi, încăl-
ţăminte de sport, pantofi de tenis, sandale, 
ghete, şosete-papuci, îmbrăcăminte pentru 
înot, costume de mascaradă, bal mascat şi 
Halloween şi măşti vândute în legătură cu 
acestea; 

 

28   - jucării şi produse sportive, inclusiv jocuri şi 
jucării, şi anume figurine de acţiune şi acceso-
rii pentru acestea, jucării din pluş, baloane, 
jucării pentru cada de baie, jucării de călărit, 
jocuri de cărţi, vehicule de jucărie, păpuşi, 
discuri zburătoare, unităţi de joc portabile 
electronice, jocuri de masă, aparate de jocuri 
autonome cu ieşire video, jocuri de tip mozaic 
şi puzzle-uri manipulatoare, măşti din hârtie, 
skate-board-uri, patine de gheaţă, jucării care 
stropesc cu apă; mingi, şi anume mingi pentru 
teren de joc, mingi de fotbal, mingi de base-
ball, mingi de baschet, mănuşi de base-ball; 
plute pentru înot de uz recreativ, dispozitive 
flotante cu planşe de înot de uz recreativ, 
planşe de surf, planşe de înot de uz recreativ, 
aripioare de înot; vase pentru copt de jucărie 
şi vase de gătit de jucărie, puşculiţe de jucărie 
şi decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de 
Crăciun; 

 

30   - alimente şi băuturi, si anume cacao, cereale 
pentru micul dejun, cereale prelucrate, batoa-
ne gata preparate pe bază de cereale, gustări 
pe bază de cereale, gustări pe bază de orez, 
gustări pe bază de porumb, combinaţii de 
biscuiţi crocanţi şi brânză, floricele de po-
rumb, covrigei, prăjituri, torturi, fursecuri, pro-
duse de patiserie, produse de cofetărie în 
formă de bomboane, gumă, decoraţiuni din 
dulciuri pentru prăjituri, torturi, îngheţată, 
gheaţă cu arome, iaurt congelat, chifle, friga-
nele, vafele, pizza; 

 

32   - sucuri de fructe şi sucuri de legume, băuturi 
răcoritoare, punci din fructe, limonade, necta-
ruri de fructe, ape sifonate, ape minerale şi 
gazoase, siropuri, prafuri, cristale şi alte pre-
parate pentru fabricarea băuturilor, băuturi 
pentru sportivi; 

 

35   - servicii de comercializare pentru terţi prestate 
de magazine cu amănuntul, oferirea produselor 
spre vânzare prin catalog şi prin reţeaua globa-
lă de calculatoare; servicii de cumpărături on-
line; servicii de cumpărături la domiciliu; 

 

38   - furnizare de acces prin telecomunicaţii la o 
platformă digitală integrată sub forma unei 
reţele securizate de banda largă de calculator 
pentru producţia, distribuţia, transferul şi ma-
nipularea filmelor cinematografice, programe-
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lor de televiziune şi altor conţinuturi media; 
servicii de comunicaţii în direct; servicii de 
telecomunicaţii, în special difuzarea şi trans-
misiunea programelor radio şi de televiziune, 
de sunete, imagini şi informaţii, de asemenea, 
prin fire, cablu, satelit, radio, reţele globale 
sau alte reţele de calculator şi prin echipa-
mente tehnice similare; telecomunicaţii de 
informaţii (inclusiv pagini web), programe de 
calculator şi oricare alte date; servicii de poştă 
electronică, furnizare de acces la Internet 
utilizatorilor (furnizori de servicii); asigurare de 
conexiuni de telecomunicaţii la Internet sau 
baze de date; servicii de gateway de teleco-
municaţii; servicii de comerţ cu amănuntul 
online (e-commerce); colectarea şi furnizarea 
de ştiri, mesaje şi informaţii, agenţii de presă 
şi informaţii necomerciale; 

 

41   - educaţie; divertisment; activităţi sportive şi 
culturale; furnizare de servicii de informaţii 
despre divertisment de televiziune, în bandă 
largă, fără fir şi online; furnizare de jocuri de 
calculator de televiziune, în bandă largă, fără 
fir şi online; furnizare de programe multimedia 
de divertisment de televiziune, în bandă largă, 
fără fir şi online; producţie, distribuţie, proiec-
tare şi închiriere de programe de televiziune, 
materiale video, filme cinematografice, benzi 
audio şi video preînregistrate, casete, discuri, 
plăci, CD-uri, DVD-uri şi toate celelalte tipuri 
de suporturi; producţie şi adaptare de pro-
grame radio şi de televiziune; informaţii cu 
privire la divertisment şi educaţie furnizate 
prin televiziune, în bandă largă, fără fir şi onli-
ne; furnizare de publicaţii electronice (nedes-
cărcabile) de televiziune, în bandă largă, fără 
fir şi online; furnizare de web-site online de 
ştiri şi informaţii de divertisment, produse de 
divertisment, programe multimedia şi materia-
le de referinţă; 

 

42   - servicii de calculator, şi anume găzduire de 
facilităţi web online pentru terţi pentru organi-
zarea şi conducerea întâlnirilor, adunărilor şi 
discuţiilor interactive online; servicii de calcu-
lator referitoare la pagini web individualizate 
care conţin informaţii definite de utilizator, 
profiluri şi informaţii personale; servicii de 
introducere pe Internet şi de reţele sociale 
bazate pe Internet. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24. 
 
 
 
 
 
 

(210) 028136 
(220) 2010.11.24 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

 
 
 
(210) 028137 
(220) 2010.11.24 
(730) ILCOTEX-PRIM S.R.L., MD 

Str. Alecu Russo nr. 18/3,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor. 

 

 
 
 
(210) 028138 
(220) 2010.11.26 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "CHATEAU", "ONEŞTI". 

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

 
 
 
(210) 028139 
(220) 2010.11.26 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "CASA", "MARE". 

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

 
 
 
 

(210) 028140 
(220) 2010.11.26 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "MASA", "MARE". 

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

 
 
 
(210) 028141 
(220) 2010.11.25 
(730) GONCEAROV Leonid, MD 

Str-la Valea Apelor nr. 18,  
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 028142 
(220) 2010.11.25 
(730) LEU Vasile, MD 

Str. Serghei Lazo nr. 26, ap. 33,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 
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(210) 028147 
(220) 2010.11.26 
(730) Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 

"Galicifarm", UA 
ul. Oprîşkovskaia, 6/8, 79000, g. Lvov,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 028148 
(220) 2010.11.26 
(730) Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 

"Galicifarm", UA 
ul. Oprîşkovskaia, 6/8, 79000, g. Lvov,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028149 
(220) 2010.11.26 
(730) Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 

"Galicifarm", UA 
ul. Oprîşkovskaia, 6/8, 79000, g. Lvov,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 028150 
(220) 2010.11.26 
(730) Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 

"Galicifarm", UA 
ul. Oprîşkovskaia, 6/8, 79000, g. Lvov,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 028151 
(220) 2010.11.26 
(730) Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 

"Galicifarm", UA 
ul. Oprîşkovskaia, 6/8, 79000, g. Lvov,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 028152 
(220) 2010.11.26 
(730) Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa 

"Galicifarm", UA 
ul. Oprîşkovskaia, 6/8, 79000, g. Lvov,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028153 
(220) 2010.11.17 
(730) TJ Footwear Ltd, GB 

6 St Andrew Street, London EC4A 3AE,  
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte. 
 

(531) CFE(5) 26.01.15; 27.01.12. 
 
 
 
(210) 028154 
(220) 2010.11.19 
(730) ProCredit Bank S.A., bancă comercială, MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 65, of. 901,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.02; 27.05.01; 27.05.11. 
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(210) 028155 
(220) 2010.11.19 
(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, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

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) 028156 
(220) 2010.11.19 
(730) BUCA Sergiu, MD 

Str. Pertu Movilă nr. 13,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 02.03.22; 27.05.01; 27.05.17. 
 
 

(210) 028157 
(220) 2010.11.22 
(730) ASFARMA-MEDICAL S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Grigore Ureche nr. 56/1, of. 6,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 028158 
(220) 2010.11.22 
(730) ASFARMA-MEDICAL S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Grigore Ureche nr. 56/1, of. 6,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 
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(210) 028159 
(220) 2010.11.22 
(730) ASFARMA-MEDICAL S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Grigore Ureche nr. 56/1, of. 6,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 028161 
(220) 2010.11.19 
(730) LAPMOL S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 17,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
vânzări angro şi cu amănuntul; comercializa-
rea produselor alimentare, inclusiv a produse-
lor lactate şi a produselor din carne; comer-
cializarea produselor de panificaţie, de patise-
rie şi de cofetărie; comercializarea berii, bău-
turilor alcoolice, băuturilor nealcoolice şi a 
apelor minerale; comercializarea fructelor şi 
legumelor proaspete; comercializarea produ-
selor de tutungerie; comercializarea prepara-
telor pentru curăţare, spălare şi menaj; co-
mercializarea produselor de uz casnic; co-
mercializarea produselor igienice; servicii de 
comercializare pentru terţi prestate de maga-
zine specializate. 

 

(531) CFE(5) 26.11.08; 27.05.09. 
 

(210) 028162 
(220) 2010.11.22 
(730) Cadbury UK Limited, GB 

Bournville, Birmingham, England,  
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie nemedicinale; produse 

de cofetărie din ciocolată şi produse de cofe-
tărie din zahăr, inclusiv gumă de mestecat. 

 

 
 
 
(210) 028163 
(220) 2010.11.22 
(730) Cadbury Ireland Limited, IE 

Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie nemedicinale, produse 

de cofetărie din zahăr, inclusiv bomboane. 
 

 
 
 
(210) 028164 
(220) 2010.11.23 
(730) POLIROMEX SERVICE S.R.L., MD 

Str. Orheiului nr. 18,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
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(210) 028165 
(220) 2010.11.23 
(730) POLIROMEX SERVICE S.R.L., MD 

Str. Orheiului nr. 18,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 
 
 
(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)  
 
 

 
 
 
(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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028167 
(220) 2010.11.22 
(730) Naturxan LLC, US 

9110 Red Branch Road, Columbia, Maryland 
21045, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - carotenoide, extract de carotenoide, caroteno-

ide uscate, uleiuri din suspensii de carotenoi-
de, şi anume ataxantin pentru utilizare în fa-
bricarea produselor alimentare, suplimentelor 
alimentare, cosmeticelor, produselor farma-
ceutice şi hranei pentru animale. 

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.14; 05.03.15; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 028168 
(220) 2010.11.22 
(730) Hansen Beverage Company a Delaware 

corporation, US 
550 Monica Circle, Suite 201 Corona,  
California 92880, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - suplimente nutritive; 
 

32   - băuturi, în special băuturi pentru sportivi îm-
bogăţite cu vitamine, minerale, substanţe nu-
tritive, aminoacizi şi/sau cu extracte din plan-
te; băuturi energizante. 
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(210) 028169 
(220) 2010.11.22 
(730) NAGORNÎI Nicolai, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 34, ap. 123,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 028170 
(220) 2010.11.23 
(730) ELITA-5-CASA MAGICĂ S.R.L., întreprinde-

re cu capital străin, MD 
Str. Şoimari nr. 8,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor şi tot ce ţine de do-
meniul promovării şi comercializării imobilului; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 

(210) 028172 
(220) 2010.11.24 
(730) AGAT-D S.R.L., MD 

Str. Lunca Bîcului nr. 28/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 
 
 
(210) 028173 
(220) 2010.11.25 
(730) CAPUSTIN Serghei, MD 

Calea Ieşilor nr. 61, bloc 4, ap. 24,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
DEMIŞEV Oleg, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 21, ap. 31,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
CERNII Roman, MD 
Calea Ieşilor nr. 61, bloc 5, ap. 6,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 



MD - BOPI 2/2011 TRADEMARKS 

 88 

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; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate de 
magazine, supermarketuri şi hipermarketuri; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 028174 
(220) 2010.11.24 
(730) ASFARMA-MEDICAL S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Grigore Ureche nr. 56/1, of. 6,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 028175 
(220) 2010.11.24 
(730) ASFARMA-MEDICAL S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Grigore Ureche nr. 56/1, of. 6,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat pentru tratarea disfuncţiei erectile. 
 

 

(210) 028176 
(220) 2010.11.24 
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "market", "DISCOUNTER". 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau se-
miprelucrată (cu excepţia sticlei de construc-
ţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în 
alte clase; 

 

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, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 10.03.13; 27.05.01; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 028177 
(220) 2010.11.25 
(730) TIRAMISA S.R.L., MD 

Str. Scrisului Latin nr. 2,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase, cu excepţia scutece-
lor şi scutecelor-pantaloni de unică folosinţă 
din hârtie sau celuloză; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee. 

 

(531) CFE(5) 03.01.06; 27.01.12; 27.05.02. 
 
 
 

(210) 028180 
(220) 2010.11.23 
(730) BUNGE CYPRUS LIMITED, CY 

Lampousas, 1, 1095 Nicosia, Cipru 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "IDEAL". 

(591) Culori revendicate: verde, galben, galben-
deschis, galben-închis, cafeniu-deschis, gal-
ben-cafeniu, galben-verde, alb, roşu. 

(511) NCL(9) 
29   - uleiuri şi grăsimi comestibile; margarină. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 02.01.11; 05.05.04; 11.01.02; 
25.03.11; 25.07.25; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 028181 
(220) 2010.11.24 
(730) SOLOVIOV Evghenii, MD 

Str. Jubileului nr. 1,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 028182 
(220) 2010.11.24 
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North 

Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, negru. 
(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) 26.01.03; 26.01.24; 26.15.01; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 028183 
(220) 2010.11.24 
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North 

Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(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. 

 

 
 
 
(210) 028184 
(220) 2010.11.24 
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North 

Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(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) 26.01.03; 26.15.01; 27.05.01. 
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(210) 028185 
(220) 2010.11.24 
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North 

Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

tru-închis, negru. 
(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) 26.01.03; 26.01.24; 26.15.01; 27.05.01; 
29.01.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028186 
(220) 2010.11.24 
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North 

Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, gri. 
(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) 26.01.03; 26.01.24; 26.15.01; 27.05.01; 
29.01.14. 
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(210) 028187 
(220) 2010.11.24 
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North 

Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, gri. 
(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) 26.01.03; 26.01.24; 26.15.01; 27.05.01; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 028189 
(220) 2010.12.01 
(730) IVARO S.R.L., MD 

Calea Ieşilor nr. 33,  
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; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

(210) 028190 
(220) 2010.12.01 
(730) FAŢADE CURATE S.R.L., societate  

comercială, MD 
Calea Ieşilor nr. 6, of. 2, et. 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, şi 
interzicerea de import a produselor. 

 

 
 
 
(210) 028192 
(220) 2010.11.25 
(730) BORŞEVICI Andrei, MD 

Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate de 
supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, ma-
gazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 028193 
(220) 2010.11.25 
(730) MACIUCA Mihail, MD 

Str. Entuziaştilor nr. 20,  
MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 028194 
(220) 2010.11.25 
(730) Debut-Sor S.R.L., MD 

Str. Cosăuţi nr. 6,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

 

(210) 028195 
(220) 2010.11.25 
(730) Hansen Beverage Company, a Delaware 

corporation, US 
550 Monica Circle, Suite 201, Corona,  
California 92880, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - suplimente nutritive; 
 

32   - băuturi nealcoolice, şi anume băuturi energi-
zante, băuturi pentru sportivi şi băuturi ce 
conţin sucuri, îmbogăţite cu vitamine, minera-
le, substanţe nutritive, aminoacizi şi/sau cu 
extracte de plante. 

 

 
 
 
(210) 028196 
(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 şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; produse parafarmaceutice, preparaţii 
medicamentoase, dietetice şi nutritive, supli-
mente nutritive medicale sub diverse forme; 

 

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; suplimente nutritive nemedicale, 
necuprinse în alte clase, conţinând substanţe 
de origine animală şi vegetală; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor menţionate în clasele 05, 29, import-
export, lucrări de birou; servicii de publicitate, 
de promovare a produselor menţionate în 
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clasele 05, 29, servicii de vânzare cu amă-
nuntul, angro; organizarea expoziţiilor şi târ-
gurilor în scopuri comerciale şi de promovare; 
servicii de reprezentare a terţilor la expoziţii şi 
târguri în scopuri comerciale şi de promovare; 
relaţii cu publicul; distribuirea eşantioanelor; 
demonstrare şi etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 028197 
(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 şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; produse parafarmaceutice, preparaţii 
medicamentoase, dietetice şi nutritive, supli-
mente nutritive medicale sub diverse forme; 

 

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; suplimente nutritive nemedicale, 
necuprinse în alte clase, conţinând substanţe 
de origine animală şi vegetală; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor menţionate în clasele 05, 29, import-
export, lucrări de birou; servicii de publicitate, 
de promovare a produselor menţionate în 
clasele 05, 29, servicii de vânzare cu amă-
nuntul, angro; organizarea expoziţiilor şi târ-
gurilor în scopuri comerciale şi de promovare; 
servicii de reprezentare a terţilor la expoziţii şi 
târguri în scopuri comerciale şi de promovare; 
relaţii cu publicul; distribuirea eşantioanelor; 
demonstrare şi etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 028198 
(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 şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; produse parafarmaceutice, preparaţii 
medicamentoase, dietetice şi nutritive, supli-
mente nutritive medicale sub diverse forme; 

 

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; suplimente nutritive nemedicale, 
necuprinse în alte clase, conţinând substanţe 
de origine animală şi vegetală; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor menţionate în clasele 05, 29, import-
export, lucrări de birou; servicii de publicitate, 
de promovare a produselor menţionate în 
clasele 05, 29, servicii de vânzare cu amă-
nuntul, angro; organizarea expoziţiilor şi târ-
gurilor în scopuri comerciale şi de promovare; 
servicii de reprezentare a terţilor la expoziţii şi 
târguri în scopuri comerciale şi de promovare; 
relaţii cu publicul; distribuirea eşantioanelor; 
demonstrare şi etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(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 şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; produse parafarmaceutice, preparaţii 
medicamentoase, dietetice şi nutritive, supli-
mente nutritive medicale sub diverse forme; 

 

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; suplimente nutritive nemedicale, 
necuprinse în alte clase, conţinând substanţe 
de origine animală şi vegetală; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor menţionate în clasele 05, 29, import-
export, lucrări de birou; servicii de publicitate, 
de promovare a produselor menţionate în 
clasele 05, 29, organizarea expoziţiilor şi târ-
gurilor în scopuri comerciale şi de promovare; 
servicii de reprezentare a terţilor la expoziţii şi 
târguri în scopuri comerciale şi de promovare; 
relaţii cu publicul; distribuirea eşantioanelor; 
demonstrare şi etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028200 
(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 şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; produse parafarmaceutice, preparaţii 
medicamentoase, dietetice şi nutritive, supli-
mente nutritive medicale sub diverse forme; 

 

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; suplimente nutritive nemedicale, 
necuprinse în alte clase, conţinând substanţe 
de origine animală şi vegetală; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor menţionate în clasele 05, 29, import-
export, lucrări de birou; servicii de publicitate, 
de promovare a produselor menţionate în 
clasele 05, 29, servicii de vânzare cu amă-
nuntul, angro; organizarea expoziţiilor şi târ-
gurilor în scopuri comerciale şi de promovare; 
servicii de reprezentare a terţilor la expoziţii şi 
târguri în scopuri comerciale şi de promovare; 
relaţii cu publicul; distribuirea eşantioanelor; 
demonstrare şi etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 028201 
(220) 2010.12.01 
(730) FARM MEAT PROCESSING S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Str. Independenţei nr. 30, bloc 4,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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. 

 

 
 
 
(210) 028207 
(220) 2010.12.07 
(730) PETROV Alexandr, MD 

Bd. Moscova nr. 12, bloc 2, ap. 118,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roz. 
(511) NCL(9) 
25   - colanţi, ciorapi, şosete; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor menţionate în clasa 25, import-export, 
lucrări de birou; servicii de publicitate, de 
promovare a produselor menţionate în clasa 
25; servicii de vânzare cu amănuntul, angro; 
organizarea expoziţiilor şi târgurilor în scopuri 
comerciale şi de promovare; servicii de repre-
zentare a terţilor la expoziţii şi târguri în sco-
puri comerciale şi de promovare; relaţii cu 
publicul; distribuirea eşantioanelor; demon-
strare şi etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 27.05.01; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 028209 
(220) 2010.11.30 
(730) BODRUG Gheorghe, MD 

Str. Mesager nr. 5/3, ap. 59,  
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; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 
 
 
(210) 028210 
(220) 2010.11.30 
(730) REDKOZUBOVA Alina, MD 

Str. Albişoara nr. 74, bloc 1, ap. 20,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.23; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 028212 
(220) 2010.12.01 
(730) LEBEDA Lidia, MD 

Str. Nuferilor nr. 19,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri. 

 

 
 
 
(210) 028218 
(220) 2010.12.02 
(730) Beijing Kingsky Trading Co., Ltd., CN 

6/F. New Land Plaza. No58, Fucheng Road, 
Haidian District, Beijing, China, 100036,  
China 

(540)  
 
 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; toa-
te pentru produsele din clasa 33. 

 

 
 

(210) 028219 
(220) 2010.12.02 
(730) OP Tehnograda S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 7, of. 407,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: oranj, roz-închis, maro-

închis, maro-deschis, cărămiziu, alb. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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) 24.01.15; 27.05.01; 29.01.15. 
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(210) 028220 
(220) 2010.12.02 
(730) MICROMED S.R.L., MD 

Str. N. Testemiţeanu nr. 27,  
MD-2025, 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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 028221 
(220) 2010.12.02 
(730) E! Entertainment Television, Inc., US 

5750 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90036, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii; televiziune, televiziune prin 

cablu, televiziune prin satelit, servicii de difu-
zare a mijloacelor reţelei de comunicaţii mobi-
le şi de radiodifuziune; difuziune, transmisiune 
şi prezentare de programe cu conţinut audio 
şi vizual, cu conţinut media de divertisment 
prin intermediul televiziunii, televiziunii prin 
cablu, televiziunii prin satelit; difuziune, 
transmisiune şi prezentare video la comandă; 
comunicaţii prin mijloace digitale de reţea, 
prin Internet, reţele fără fir şi reţele de comu-
nicaţii mobile; servicii de podcasting (publica-
rea înregistrărilor digitale a programelor radio 
sau de televiziune în Internet) şi webcasting 
(difuzare prin Internet); aprovizionarea on-line 
a forumurilor de discuţie şi plăci electronice 
pentru transmiterea de mesaje în rândul utili-
zatorilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; servicii de elaborare a pro-
gramelor de televiziune; servicii de divertis-
ment pentru elaborarea programelor de tele-
viziune, servicii de elaborare a programelor 
de televiziune prin cablu, servicii de elaborare 
a programelor de televiziune prin satelit, ser-
vicii de elaborare a programelor prin Internet 
şi programelor prin intermediu reţelelor fără fir 
şi reţelelor de comunicaţii mobile; servicii de 
elaborare a programelor video prin intermedi-
ul  Internetului şi a reţelelor fără fir şi reţelelor 
de comunicaţii mobile; servicii de elaborare a 
programelor pentru performanţele şi specta-
colele televizate; programe de televiziune în 
curs de desfăşurare; servicii de divertisment, 
inclusiv servicii de producere a programelor 
de televiziune, televiziune prin cablu, video la 
comandă, servicii digitale, servicii prin satelit, 
servicii fără fir, serviciile reţelelor de comuni-
caţii mobile, programe de Internet şi conţinut 
media de divertisment, servicii de producere a 
programelor cu conţinut audio şi video; apro-
vizionarea cu jurnale on-line, inclusiv bloguri, 
servicii de prezentare a ştirilor şi informaţiilor 
prin Internet şi reţelele de comunicaţii mobile 
şi fără fir. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.24. 
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(210) 028222 
(220) 2010.12.02 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo  
  "Aston Produkty Pitania i Pishchevye 

Ingredienty", RU 
3b, ul. 1-ya Lugovaya, RU-344002  
Rostov-na-Donu, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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. 

 

 
 
 
(210) 028223 
(220) 2010.12.02 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo  
  "Aston Produkty Pitania i Pishchevye 

Ingredienty", RU 
3b, ul. 1-ya Lugovaya, RU-344002  
Rostov-na-Donu, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 028224 
(220) 2010.12.02 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo  
  "Aston Produkty Pitania i Pishchevye 

Ingredienty", RU 
3b, ul. 1-ya Lugovaya, RU-344002  
Rostov-na-Donu, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

 
 
 
(210) 028225 
(220) 2010.12.02 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo  
  "Aston Produkty Pitania i Pishchevye 

Ingredienty", RU 
3b, ul. 1-ya Lugovaya, RU-344002  
Rostov-na-Donu, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 028226 
(220) 2010.12.03 
(730) BUZA Serghei, MD 

Str. Chişinău nr. 7, ap. 8,  
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 
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(210) 028227 
(220) 2010.12.03 
(730) BUZA Serghei, MD 

Str. Chişinău nr. 7, ap. 8,  
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 028229 
(220) 2010.12.03 
(730) BESCHIERU Radu, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 

plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii de comerci-
alizare pentru terţi prestate de magazine de 
firmă; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 028230 
(220) 2010.12.03 
(730) PAVLIUCHEVICI Denis, MD 

Str. 31 August nr. 57, ap. 15,  
MD-3000, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - servicii de comercializare pentru terţi prestate 

de magazine, de magazine de firmă, de ma-
gazine specializate, comercializarea produse-
lor angro şi cu amănuntul. 

 

 
 
 
(210) 028233 
(220) 2010.12.07 
(730) MUNTEAN Dorina, MD 

Str. Doctor Svirski nr. 5,  
MD-3004, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

05   - produse farmaceutice, produse chimico-
farmaceutice şi parafarmaceutice, medica-
mente, medicamente de uz uman; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical cu conţinut de suc şi gel de 
aloe, aditivi alimentari, vitamine, preparate în  
bază de plante medicinale de uz medicinal, 
profilactic, alimente pentru sugari; plasturi şi 
materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinţilor şi pentru mulaje denta-
re; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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; 27.05.22; 29.01.01. 
 
 
 
(210) 028234 
(220) 2010.12.03 
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028241 
(220) 2010.12.03 
(730) TANOV S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Lenin nr. 173,  
MD-7400, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.24; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 028243 
(220) 2010.12.03 
(730) STRESTIAN Mihail, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 70,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.03.08; 01.03.16; 03.01.01; 03.01.04; 
03.07.01; 03.07.16; 24.01.09; 27.01.06. 

 
 
 
(210) 028244 
(220) 2010.12.09 
(730) ARTEMIEV Serghei, MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 9, bloc 3, ap. 28,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate de 
supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, ma-
gazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 028247 
(220) 2010.12.07 
(730) Obscestvo s Ogranicennoi Otvetstvennostiu 

"Electrotechniceskaia Compania Flavir", RU 
111141, or. Moskva, 3-i proezd Perova Polea, 
dom 8, str. 11, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 028248 
(220) 2010.12.13 
(730) VINĂRIA ŢIGANCA S.R.L., societate  

comercială, MD 
Str. Ţarinei nr. 107, ap. 9,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "WINERY". 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 028249 
(220) 2010.12.13 
(730) VINĂRIA ŢIGANCA S.R.L., societate  

comercială, MD 
Str. Ţarinei nr. 107, ap. 9,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "VINĂRIA". 

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

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

 

 
 
 
(210) 028254 
(220) 2010.12.07 
(730) CEGOLTAR S.R.L., MD 

Str. Nuferilor nr. 25,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri. 

 

(531) CFE(5) 26.03.02; 28.05.00. 
 

(210) 028255 
(220) 2010.12.10 
(730) ASVOCON S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Bucureşti nr. 46, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor şi servicii din dome-
niul promovării şi comercializării imobilului; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 
 
 
(210) 028260 
(220) 2010.12.14 
(730) Allied Global Tobacco Ltd, GB 

Wey Court West, Union Road, Farnham,  
Surrey GU9 7PT, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigarille, tutun, articole pentru fumători; chibri-

turi. 
 
 
 
(210) 028262 
(220) 2010.12.09 
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 028263 
(220) 2010.12.09 
(730) GRATE Alexandru, MD 

Str. Aşhabad nr. 115, bloc 1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere. 
 

 
 
 
(210) 028328 
(220) 2010.12.20 
(730) RUSU Inga, MD 

Str. M. Frunze nr. 13,  
MD-4839, Stăuceni, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru. 
(511) NCL(9) 
39   - transport; închiriere de vehicule şi servicii de 

rezervare a vehiculelor. 
 

(531) CFE(5) 18.01.23; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 028474 
(220) 2011.01.25 
(730) OUYA S.R.L., întreprindere cu capital  

străin, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 21,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, roşu. 
(511) NCL(9) 
06   - uşi din metal; 
 

20   - uşi de interior fabricate din MDF. 
 

(531) CFE(5) 26.04.02; 27.05.01; 29.01.12. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 
(111) 20635 
(151) 2010.11.05 
(181) 2018.05.28 
(210) 023570 
(220) 2008.05.28 
(730) CIUBUC Ion, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 137,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ad-
ministrare, exploatare comercială; studiul pie-
ţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru 
afaceri, susţinere în comercializarea produse-
lor din clasele 30 şi 33; servicii de import-
export; servicii ale reţelelor de magazine spe-
cializate, recepţionarea comenzilor, servicii de 
vânzare cu amănuntul, angro; servicii de pu-
blicitate, de promovare a produselor din cla-
sele 30 şi 33, organizarea şi participarea la 
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale şi de 
promovare, relaţii cu publicul, distribuire de 
publicitate, eşantioane, demonstrare şi etalare 
de produse. 

 

 
 
 
(111) 20643 
(151) 2010.11.16 
(181) 2019.07.16 
(210) 025617 
(220) 2009.07.16 
(730) COJOCARU Ruslan, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

41   - educaţie; activităţi sportive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(111) 20644 
(151) 2010.11.11 
(181) 2019.07.22 
(210) 025630 
(220) 2009.07.22 
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD 

Drumul Viilor nr. 36/2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

35   - lucrări de birou. 
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(111) 20646 
(151) 2010.11.25 
(181) 2019.08.12 
(210) 025742 
(220) 2009.08.12 
(730) RĂSOI Victoria, MD 

Str. V. Dokuceaev nr. 4, ap. 55,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

35   - publicitate; lucrări de birou; 
 

37   - 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) 07.03.11; 26.03.23; 26.11.13; 26.11.25; 
27.01.02; 27.05.08; 27.05.22. 

 
 
 
(111) 20648 
(151) 2010.11.22 
(181) 2019.08.28 
(210) 025777 
(220) 2009.08.28 
(730) BODRUG Marian, MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 12, ap. 6,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(111) 20649 
(151) 2010.12.01 
(181) 2019.09.10 
(210) 025800 
(220) 2009.09.10 
(730) PANCENCO Iurie, MD 

Str. N. Titulescu nr. 24, ap. 2, 
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; in-
clusiv fire şi baghete metalice de sudat, pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 
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09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, distribuirea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau co-
manda curentului electric; electrozi pentru 
sudat, aparate şi instrumente de sudare elec-
trice, fibre electrice de sudat, suflaiuri de su-
dat pentru maşini de sudat, aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; suporturi de înregis-
trare magnetice, discuri acustice; distribuitoa-
re automate şi mecanisme pentru aparate cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de cal-
culat, echipament pentru prelucrarea informa-
ţiei şi calculatoare; extinctoare; cu excepţia 
instrumentelor pentru orologerie, instrumente-
lor pentru înregistrarea timpului şi componen-
telor electronice pentru orologerie; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializare, oferire spre vânzare, organizare 
şi participare la târguri specializate; operaţiuni 
de import-export. 

 

(531) CFE(5) 26.01.10; 26.03.04; 26.03.23; 27.01.05; 
27.01.06; 27.05.17; 27.05.22. 

 
 
 
(111) 20652 
(151) 2010.11.22 
(181) 2019.11.02 
(210) 026085 
(220) 2009.11.02 
(730) BODRUG Marian, MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 12, ap. 6,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 20654 
(151) 2010.12.07 
(181) 2019.11.12 
(210) 026156 
(220) 2009.11.12 
(730) MUNTEAN Dorina, MD 

Str. Doctor Svirski nr. 5,  
MD-3004, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

05   - produse farmaceutice, produse chimico-
farmaceutice şi parafarmaceutice, medica-
mente, medicamente pentru uz uman, produ-
se igienice pentru medicină, substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical conţinând suc 
şi gel de aloe, aditivi alimentari, vitamine, pre-
parate pe bază de plante medicinale de uz 
medical, profilactic; alimente pentru sugari; 
plasturi şi materiale pentru pansamente; ma-
teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepţia promovării vânzărilor pentru terţi, 
inclusiv a serviciilor prestate de magazinele 
angro şi cu amănuntul; 

 

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

 

 
 
 
(111) 20656 
(151) 2010.11.29 
(181) 2019.11.17 
(210) 026169 
(220) 2009.11.17 
(730) SANAGRO-PRIM S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str-la 5 Lvov nr. 16 A,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, galben. 
(511) NCL(9) 
31   - fructe proaspete; 
 

32   - băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 27.03.11; 
27.05.02; 27.05.22; 29.01.12. 

 
 
 
(111) 20657 
(151) 2010.11.29 
(181) 2019.12.04 
(210) 026194 
(220) 2009.12.04 
(730) SALERAS STAR S.R.L., MD 

Str. Dumitru Rîşcanu nr. 11, ap. 61,  
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

auriu. 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

41   - servicii prestate de cazinouri. 
 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.11.08; 26.01.11; 26.02.01; 
26.07.11; 27.01.02; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 20660 
(151) 2010.11.29 
(181) 2019.11.27 
(210) 026216 
(220) 2009.11.27 
(730) IACOB S.R.L., societate comercială, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 17/7, ap. (of.) 5,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

 
 
 
(111) 20683 
(151) 2011.01.06 
(181) 2019.07.31 
(210) 025655 
(220) 2009.07.31 
(730) LESCENCO Oleg, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 81, bloc 4, ap. 15,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea produselor lactate; operaţii de 
export-import; servicii prestate de magazine 
specializate. 
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(111) 20687 
(151) 2010.12.03 
(181) 2019.12.15 
(210) 026402 
(220) 2009.12.15 
(730) Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo 

s ogranichennoy otvetstvennostyou 
"FENOX", BY 
Partizansky avenue 95, k. 57, 220026 Minsk, 
Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, alb. 
(511) NCL(9) 
12   - aparate de locomoţie terestră, inclusiv auto-

mobile; motoare pentru vehicule terestre cu 
benzină şi diesel; motoare electrice pentru 
vehicule terestre; instalaţii cu gaz pentru au-
tomobile; amortizoare pentru automobile; 
amortizoare de suspensie; arcuri amortizoare; 
bare de amortizare; bare de protecţie; portba-
gaje pentru vehicule; portschiuri pentru auto-
mobile; capote; şasiuri pentru vehicule; caro-
serii; trenuri de aterizare; biele pentru vehicu-
le terestre (cu excepţia celor care intră în al-
cătuirea motoarelor); arbori de transmisie; 
arbori cardanici; articulaţii pentru arbori car-
danici; osii din faţă şi din spate; cartere; dife-
renţiale; fuzete; suspensii anterioare şi poste-
rioare; arcuri de suspensie; cutii de viteză; 
mecanisme de transmisie prin roţi dinţate 
pentru vehicule terestre; mecanisme de 
schimbare a vitezelor; mecanisme de trans-
misie pentru vehicule terestre; reductoare; 
arcuri lamelare; capote decapotabile de au-
tomobile; scaune de vehicule; huse pentru 
scaune de vehicule; tetiere pentru scaune de 
vehicule; elevatoare pentru scaune de vehicu-
le; centuri de siguranţă pentru scaunele vehi-
culelor; garnituri interioare de vehicule (tapi-
serie); garnituri exterioare (rigide); plase de 
portbagaje pentru vehicule; parbrize; ştergă-
toare de parbrize; apărătoare de noroi, retro-
vizoare; geamuri de automobile; uşi; mânere; 
încuietoare (lacăte); balamale pentru uşi; gar-
nituri de etanşare pentru geamuri şi uşi; vola-
ne; bare de direcţie şi capete de bară; meca-
nisme de direcţie; sisteme hidraulice; amplifi-
catoare hidraulice; transformatoare hidraulice 
pentru vehicule terestre; convertizoare de 

cuplu pentru vehicule terestre; roţi de auto-
mobile; butuci de roată; capace de butuci; 
frete pentru butuci de roată; jante de roţi; osii; 
fuzete pentru osii; greutăţi pentru echilibrarea 
roţilor de vehicule; pneuri (cauciucuri); anve-
lope (pneuri) pentru vehicule; bandaje pneu-
matice; anvelope (pneuri) pentru automobile; 
camere de aer; petice adezive de cauciuc 
pentru repararea camerelor de aer; benzi de 
rulare pentru reşaparea pneurilor; seturi de 
instrumente şi accesorii pentru repararea ca-
merelor de aer; valve de bandaje pentru vehi-
cule; anvelope de automobil; avertizoare so-
nore; angrenaje pentru vehicule terestre; dis-
curi de ambreiaj şi ambreiaje; ambreiaje de 
depăşire; fire pentru circuitul de comandă a 
ambreiajului; biele; rulmenţi cu bile pentru 
vehicule terestre; garnituri de frâne; accesorii 
de frână; frâne; mecanisme de transmisie 
pentru comanda frânei; cilindri de frâne hidra-
ulice; furtunuri flexibile pentru frână şi ambre-
iaj; furtunuri de frână; tuburi armate cu fiting; 
tuburi armate fără fiting; conducte pentru gar-
nituri de frână şi ambreiaj; regulatoare de 
presiune a frânei; amplificatoare de frână; 
discuri şi tambure de frână; sănii pentru frâne 
cu disc; saboţi de frână; cilindri hidraulici pen-
tru garnituri de frână şi ambreiaj; saboţi pentru 
vehicule; pompe de combustibil, apă, aer pen-
tru vehicule; rezervoare de combustibil; capa-
ce pentru rezervoare de combustibil; perne de 
aer pentru automobile; dispozitive antifurt, 
antiorbire, parasolare pentru automobile; anti-
derapante pentru roţi de automobile; centuri 
de siguranţă; dispozitive de siguranţă în formă 
de perne de aer autogonflabile pentru auto-
mobile; atelaje de remorci pentru automobile; 
lanţuri pentru automobile; lanţuri motrice pen-
tru vehicule terestre; lanţuri antiderapante; 
indicatoare de direcţie pentru automobile; 
sisteme de semnalizare pentru automobile; 
alarme antifurt; avertizoare de marşarier; pie-
se şi accesorii pentru vehicule, incluse în 
această clasă. 

 

(531) CFE(5) 01.13.05; 26.01.03; 27.01.10; 27.05.11; 
29.01.12. 

 
 
 
(111) 20690 
(151) 2010.12.01 
(181) 2019.04.01 
(210) 025226 
(220) 2009.04.01 
(730) Akciju sabiedriba "OLAINFARM", LV 

Rupnicu Str. 5, Olaine, LV-2114, Letonia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice nootropice; produse 

veterinare; produse igienice pentru medicină; 
substanţe dietetice de uz medical, alimente 
pentru sugari; plasturi şi materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectan-
te; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(111) 20691 
(151) 2010.12.13 
(181) 2019.06.09 
(210) 025465 
(220) 2009.06.09 
(730) DANYA COSMETICS LTD, companie înre-

gistrată şi existentă conform legilor Israe-
lului, IL 
16, Hakadar Street, Old Industrial Area, 
42377 NETANYA, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie; uleiuri esenţiale; cos-

metice, loţiuni pentru păr. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 26.03.23; 27.01.02; 
27.05.11; 27.05.22. 

 
 

(111) 20693 
(151) 2010.12.07 
(181) 2019.11.12 
(210) 026095 
(220) 2009.11.12 
(730) MUNTEAN Dorina, MD 

Str. Doctor Svirski nr. 5,  
MD-3004, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

05   - produse farmaceutice, produse chimico-
farmaceutice şi parafarmaceutice, medica-
mente, medicamente de uz uman; produse 
igienice pentru medicină; substanţe şi alimen-
te dietetice de uz medical conţinând suc şi gel 
de aloe, aditivi alimentari, vitamine, preparate 
pe bază de plante medicinale de uz medical, 
profilactic, alimente pentru sugari; plasturi şi 
materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinţilor şi pentru mulaje denta-
re; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou;  cu 
excepţia promovării vânzărilor pentru terţi, 
inclusiv a serviciilor prestate de magazine 
angro şi cu amănuntul; 

 

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

 

 
 
 
(111) 20694 
(151) 2010.12.14 
(181) 2019.11.17 
(210) 026167 
(220) 2009.11.17 
(730) SMIRNOV Alexandru, MD 

Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe şi legume conservate, congelate, usca-

te şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, 
lapte şi produse lactate; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi 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; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă, comercia-
lizarea produselor; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 24.15.21; 26.01.10; 26.01.16; 26.03.04; 
26.03.06; 27.05.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 20702 
(151) 2010.12.16 
(181) 2019.11.11 
(210) 026149 
(220) 2009.11.11 
(730) DELTA-MEDICA S.R.L., întreprindere mix-

tă, MD 
Str. Ioan Livescu nr. 31,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; cu excepţia telefoanelor mobile, 
pagerelor, transmiţătoarelor-receptoarelor ra-
dio, organizerelor electronice personale, căşti-
lor, microfoanelor, difuzoarelor, tocurilor por-
tative pentru telefoane mobile şi huselor pen-
tru telefoane, software de calculatoare şi pro-
gramelor de calculatoare folosite pentru 
transmiterea, reproducerea sau primirea su-
netului, luminii, imaginilor, textului, video sau 
datelor prin reţelele de telecomunicaţii sau 
sistemele dintre terminale şi pentru amplifica-
rea, interacţionarea şi facilitarea folosirii şi 
accesului la reţelele de calculatoare şi de 
comunicaţii; software de calculatoare pentru 
comerţul electronic destinat plasării sigure a 
comenzilor şi efectuării sigure a plăţilor de 
către utilizatori în domeniul tranzacţiilor de 
afaceri electronice prin reţelele globale de 
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calculatoare sau prin reţelele de telecomuni-
caţii; software de jocuri de calculatoare pentru 
telefoanele mobile; software şi programe de 
calculatoare destinate administrării şi exploa-
tării dispozitivelor de telecomunicaţii fără fir; 
software de calculatoare pentru trimiterea şi 
primirea mesajelor scurte şi poştei electronice 
şi pentru filtrarea informaţiei netextuale din 
date; camerelor digitale, camerelor video; 
cartelelor fără apertură, modemelor, dispoziti-
velor de poziţionare globală, bateriilor, încăr-
cătoarelor de baterii, adaptoarelor de energie 
electrică, antenelor; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepţia serviciilor prestate de magazine cu 
vânzare cu amănuntul a telefoanelor celulare; 

 

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

 

 
 
 
(111) 20733 
(151) 2010.12.21 
(181) 2018.04.15 
(210) 023321 
(220) 2008.04.15 
(730) Vidkrîte acţionerne tovarîstvo  

"Pîvo-bezalkogolinîi kombinat "Slavutîci", 
UA 
Vul. Sapojnikova, bud. 6, Zaporijjea, 
69076, Ucraina 

(540) 
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32 - bere. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(111) 20734 
(151) 2010.12.15 
(181) 2018.09.22 
(210) 024287 
(220) 2008.09.22 
(730) SHIMON Leonid, UA 

Bul. Frantsuziskii nr. 11-A, ap. 12,  
Odesa 65011, Ucraina 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - minereuri; 
 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

20   - oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte 
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, am-
bră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tutu-
ror acestor materiale sau din materiale plasti-
ce; cu excepţia coşurilor şi recipientelor ne-
metalice; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă. 

 
 
 
(111) 20735 
(151) 2010.12.15 
(181) 2018.09.22 
(210) 024288 
(220) 2008.09.22 
(730) SHIMON Leonid, UA 

Bul. Frantsuziskii nr. 11-A, ap. 12,  
Odesa 65011, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - minereuri; 
 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

20   - oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte 
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, am-
bră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tutu-
ror acestor materiale sau din materiale plasti-
ce; cu excepţia coşurilor şi recipientelor ne-
metalice; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(111) 20740 
(151) 2010.12.20 
(181) 2019.09.09 
(210) 025839 
(220) 2009.09.09 
(730) Toomaxx Handelsgesellschaft m.b.H, DE 

Stolberger Str. 92, 50933 Köln, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, galben, portocaliu. 
(511) NCL(9) 
01   - îngrăşăminte pentru pământ; produse chimice 

destinate conservării alimentelor; 
 

03   - produse cosmetice pentru îngrijirea pielii şi 
blănii pentru animalele de casă; şampoane 
pentru animalele de casă; şampoane dezodo-
rizante; produse de spălare cu apă rece; sub-
stanţe pentru tratarea blănii; loţiuni pentru 
aranjarea şi clătirea pielii şi blănii  animalelor 
de casă; 

 

05   - substanţe dietetice de uz veterinar; alimente 
complementare farmaceutice şi medicinale 
pentru animale şi aditivi pentru alimente des-
tinate animalelor; concentrate de vitamine, 
concentrate de proteine, preparate de calciu, 
minerale, oligoelemente şi preparate electroli-
tice,  toate de uz  medical şi în calitate de 
aditivi  pentru  alimente destinate animalelor; 
toate produsele sus-menţionate fiind destinate 
în special pentru administrare animalelor mici, 
inclusiv rozătoarelor, câinilor şi pisicilor; dez-
infectante; fungicide; preparate dezinfectante 
pentru animale domestice şi bovine, inclusiv 
în formă de prafuri, spray-uri sau zgărzi; şam-
poane medicamentoase şi preparate medi-
camentoase de curăţare pentru animale; 

 

20   - paturi şi aşternuturi pentru animalele domesti-
ce; pernuţe pentru animalele domestice; că-
rucioare pentru transportarea animalelor do-
mestice; cuşti, coteţe şi cuiburi; părţi şi fitin-
guri pentru toate produsele sus-menţionate; 

 

21   - piepteni şi perii pentru curăţarea animalelor 
de casă; cutii, tăvi, ustensile de toaletă pentru 
animalele de casă; farfurii, castronaşe şi vase 

pentru animalele de casă; dispozitive de ali-
mentare şi distribuire a băuturii pentru anima-
lele de casă, păsări şi animalele sălbatice; 
colivii pentru animalele domestice; părţi şi 
fitinguri pentru toate produsele sus-
menţionate; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepţia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

31   - alimente pentru animale cuprinse în clasa 31; 
aditivi pentru furaj, nu de uz medical; aşternut 
pentru animalele de casă. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.06; 06.19.01; 06.19.11; 
26.04.13; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 20769 
(151) 2010.12.29 
(181) 2017.12.19 
(210) 022522 
(220) 2007.12.19 
(730) TINA S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Bucureşti nr. 108,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 
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(111) 20861 
(151) 2010.12.31 
(181) 2017.10.24 
(210) 022156 
(220) 2007.10.24 
(730) GORINCIOI Svetlana, MD 

Str. Vasile Lupu nr. 42, bloc 2,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 
 
 

 
 

 
 
(511) NCL(9) 
03 - preparate cosmetice pentru baie, gel pentru 

duş, săpun lichid, şampoane. 
(531) CFE(5) 26.11.01; 26.11.13; 27.05.13. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în ianuarie 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  025738 2009.08.13 20332 2010.08.13 16,41,45 GRIGORŢEVICI Vitali, MD 11/2009  
2  025951 2009.10.15 20417 2010.09.14 35 Intelligent Business Solutions 

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

1/2010  

3  025595 2009.06.29 20582 2010.12.13 16,35,45 PROMO PLUS S.R.L., 
publicaţie periodică, MD 

9/2009  

4  021684 2007.08.21 20634 2011.01.04 32,33,35,43 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

 7/2008 

5  023570 2008.05.28 20635 2010.11.05 30,33,35 CIUBUC Ion, MD 2/2009 2/2011 
6  023719 2008.06.19 20636 2010.11.08 30,32,35 RUSU Victor, MD 12/2008  
7  024157 2008.09.02 20637 2010.11.16 35,39,41,44 EXCELLENCE S.R.L., între-

prindere mixtă, MD 
1/2009  

8  024159 2008.09.02 20638 2010.11.16 35,39,41,44 EXCELLENCE S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

1/2009  

9  024173 2008.08.28 20639 2010.11.23 12 Hankook Tire Co., Ltd., KR 1/2009  
10  

 

025193 2009-03-31 20640 2010.11.29 16 CAPITAL MARKET S.A., 
 întreprindere de stat, ziar, MD 

6/2009  

11  025478 2009.06.10 20641 2010.11.19 35,39 ROYAL MART S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

10/2009  

12  025531 2009.06.18 20642 2010.11.29 41 PATLATI Nicolae, MD 9/2009  
13  025617 2009.07.16 20643 2010.11.16 29,30,41,43 COJOCARU Ruslan, MD 11/2009 2/2011 
14  025630 2009.07.22 20644 2010.11.11 05,35 CSK GRUP PLUS S.R.L., MD 11/2009 2/2011 
15  025734 2009.09.02 20645 2010.11.29 05 G.L. Pharma GmbH, AT 11/2009  
16  025742 2009.08.12 20646 2010.11.25 20,35,37,42 RĂSOI Victoria, MD 11/2009 2/2011 
17  025777 2009.08.28 20648 2010.11.22 09,11 BODRUG Marian, MD 12/2009 2/2011 
18  025800 2009.09.10 20649 2010.12.01 06,09,35 PANCENCO Iurie, MD 12/2009 2/2011 
19  025920 2009.09.28 20651 2010.11.25 37,40 MILINA Victoria, MD 12/2009  
20  026085 2009.11.02 20652 2010.11.22 11 BODRUG Marian, MD 1/2010 2/2011 
21  026801 2010.02.19 20653 2010.12.27 35 AURARIE-VS S.R.L., MD 6/2010  
22  026156 2009.11.12 20654 2010.12.07 03,05,35,44 MUNTEAN Dorina, MD 2/2010 2/2011 
23  026166 2009.11.24 20655 2010.11.22 05 NEW NEXT S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
2/2010  

24  026169 2009.11.17 20656 2010.11.29 31,32,43 SANAGRO-PRIM S.R.L., socie-
tate comercială, MD 

2/2010 2/2011 

25  026194 2009.12.04 20657 2010.11.29 28,41 SALERAS STAR S.R.L., MD 2/2010 2/2011 
26  026212 2009.11.23 20658 2010.11.18 30 Dandy A/S, DK 2/2010  
27  026213 2009.11.23 20659 2010.11.18 30 Dandy A/S, DK 2/2010  
28  026216 2009.11.27 20660 2010.11.29 03 IACOB S.R.L., societate 

comercială, MD 
2/2010 2/2011 

29  026235 2009.11.26 20661 2010.11.17 22 Playboy Enterprises Interna-
tional, Inc., US 

3/2010  

30  026236 2009.11.26 20662 2010.11.17 22 Playboy Enterprises Interna-
tional, Inc., US 

3/2010  

31  026237 2009.11.26 20663 2010.11.17 22 Playboy Enterprises Interna-
tional, Inc., US 

3/2010  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
32  026238 2009.12.01 20664 2010.11.18 35 Poliproject Exhibitions S.R.L., 

MD 
2/2010  

33  026262 2009.12.03 20666 2010.12.06 29,31 Paramount International IP 
Holding Company, US 

3/2010  

34  026263 2009.12.03 20667 2010.12.06 29,31 Paramount International IP 
Holding Company, US 

3/2010  

35  026368 2009.12.09 20668 2010.11.29 12,35 RAILEAN Andrei, MD 3/2010  
36  026394 2009.12.14 20669 2010.11.26 18,25 Jansport Apparel Corp., US 3/2010  
37  026395 2009.12.14 20670 2010.11.26 18,25 Jansport Apparel Corp., US 3/2010  
38  026396 2009.12.14 20671 2010.11.26 18,25 Jansport Apparel Corp., US 3/2010  
39  026410 2009.12.21 20672 2010.11.30 03,16 RAZLOGA Rostislav, MD 3/2010  
40  026417 2009.12.22 20673 2010.12.03 36 Mubadala Trade Marks Holding 

Company - LLC, AE 
4/2010  

41  026470 2010.01.18 20674 2010.11.22 33 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

3/2010  

42  026527 2010.01.26 20675 2010.11.29 01,31,35 ARBOMAX S.R.L., MD 4/2010  
43  026678 2010.02.08 20677 2010.11.22 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 

MD 
4/2010  

44  026679 2010.02.08 20678 2010.11.22 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

4/2010  

45  026721 2010.02.09 20679 2010.11.29 35,37 BOICO Anatolie, MD 4/2010  
46  027002 2010.04.20 20680 2010.12.01 35,38 URSCHI Liliana, MD 6/2010  
47  023976 2008.07.30 20681 2010.12.06 02 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  

societate comercială, MD 
12/2008  

48  025655 2009.07.31 20683 2011.01.06 29,35 LESCENCO Oleg, MD 10/2009 2/2011 
49  026686 2010.02.04 20685 2010.12.03 35,37,39 DUO-EGO S.R.L., MD 4/2010  
50  026687 2010.02.05 20686 2010.12.03 16,18,23,24, 

25,26,38 
DAAC SYSTEM INTEGRATOR 
S.R.L., MD 

4/2010  

51  026402 2009.12.15 20687 2010.12.03 12 Nauchno-proizvodstvennoe 
obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyou "FENOX", 
BY 

3/2010 2/2011 

52  026767 2010.02.19 20688 2010.12.06 35,37,43 TIROIL S.R.L., MD 5/2010  
53  026711 2010.02.05 20689 2010.12.03 32,33 INTERNATIONAL BEVERAGE 

BUSINESS LIMITED, GB 
4/2010  

54  025226 2009.04.01 20690 2010.12.01 05 Akciju sabiedriba "OLAIN-
FARM", LV 

6/2009 2/2011 

55  025465 2009.06.09 20691 2010.12.13 03 DANYA COSMETICS LTD, 
companie înregistrată  
şi existentă conform legilor 
Israelului, IL 

11/2009 2/2011 

56  025858 2009.09.14 20692 2010.12.10 29,30,31,32, 
35,39,43 

BODIU Valentin, MD 12/2009  

57  026095 2009.11.12 20693 2010.12.07 03,05,35,44 MUNTEAN Dorina, MD 1/2010 2/2011 
58  026167 2009.11.17 20694 2010.12.14 29,30,31,32,

33,34,35, 
37,39,43 

SMIRNOV Alexandru, MD 2/2010 2/2011 

59  026230 2009.11.25 20695 2010.12.09 30 Cadbury Ireland Limited, IE 3/2010  
60  026231 2009.11.25 20696 2010.12.09 30 Cadbury Ireland Limited, IE 3/2010  
61  026254 2009.12.04 20697 2010.12.06 35 CERMICOM S.R.L., societate 

comercială, MD 
2/2010  

62  026451 2010.01.11 20698 2010.12.09 38 CĂLUGĂREANU Vitalie, MD 
UNGUREANU Liviu, MD 

3/2010  

63  026479 2010.01.15 20699 2010.12.09 31 MARS, INCORPORATED, US 3/2010  
64  026528 2010.02.01 20700 2010.12.08 05 EUROFARMACO S.A., între-

prindere cu capital străin, MD 
3/2010  
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65  026149 2009.11.11 20702 2010.12.16 05,09,10, 

35,44 
DELTA-MEDICA S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

2/2010 2/2011 

66  026177 2009.12.04 20703 2010.12.16 11 DAVID Svetlana, MD 3/2010  
67  026178 2009.12.04 20704 2010.12.16 11 DAVID Svetlana, MD 3/2010  
68  026184 2009.11.19 20705 2010.12.16 17 Smithers-Oasis Company, US 2/2010  
69  026214 2009.11.23 20706 2010.12.15 32 The Coca-Cola Company, 

corporaţia statului Delaware, US 
3/2010  

70  026234 2009.11.26 20707 2010.12.16 20 CRAZY GLASS S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

2/2010  

71  026348 2009.12.04 20708 2010.12.16 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORAT-
ZIA "ROSHEN", UA 

3/2010  

72  026349 2009.12.04 20709 2010.12.16 35,39,43 PORCIULEAN Tatiana, MD 3/2010  
73  026388 2009.12.14 20710 2010.12.16 05 Ahmet Melih Şahin, TR 3/2010  
74  026389 2009.12.14 20711 2010.12.16 05 Ahmet Melih Şahin, TR 3/2010  
75  026390 2009.12.14 20712 2010.12.16 05 Ahmet Melih Şahin, TR 3/2010  
76  026391 2009.12.14 20713 2010.12.16 05 Ahmet Melih Şahin, TR 3/2010  
77  026392 2009.12.14 20714 2010.12.16 05,35 Ahmet Melih Şahin, TR 3/2010  
78  026393 2009.12.14 20715 2010.12.16 05,35 Ahmet Melih Şahin, TR 3/2010  
79  026450 2009.12.31 20716 2010.12.15 12 GM DAEWOO AUTO & TECH-

NOLOGY COMPANY, KR 
3/2010  

80  026452 2010.01.11 20717 2010.12.16 09,35,37 GUŞILO Sergiu, MD 3/2010  
81  026491 2010.01.19 20718 2010.12.13 09,41,44 CEALICOV Constantin, MD 3/2010  
82  026520 2010.01.25 20719 2010.12.16 30 MARS, INCORPORATED, US 3/2010  
83  026533 2010.01.27 20720 2010.12.16 05,35,39 Ahmet Melih Şahin, TR 3/2010  
84  026535 2010.01.28 20721 2010.12.09 19,35 ARPELCOM S.R.L., MD 6/2010  
85  026576 2010.04.07 20722 2010.12.09 19,35,37,38 PIELART S.A., MD 6/2010  
86  026581 2010.03.30 20723 2010.12.13 07,09,11, 

35,37,42 
Mitsubishi Corporation, JP 6/2010  

87  026582 2010.03.30 20724 2010.12.13 07,09,11, 
35,37,42 

Mitsubishi Corporation, JP 6/2010  

88  026693 2010.02.05 20725 2010.12.13 35,38,41 RADIO-RBS S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2010  

89  026732 2010.02.09 20726 2010.12.09 01,04,12,35 Nauchno-proizvodstvennoe 
obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyou "FENOX", 
BY 

5/2010  

90  026742 2010.02.11 20727 2010.12.09 29 Qingdao Kangda Food Co., Ltd, 
CN 

6/2010  

91  026748 2010.02.11 20728 2010.12.09 35,36,45 ŞTIRBU Natalia, MD 6/2010  
92  026771 2010.02.13 20729 2010.12.09 05,31 BASF Agrochemical Products 

B.V., NL 
5/2010  

93  026777 2010.02.23 20730 2010.12.09 38,41 MOLDCELL S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

5/2010  

94  026786 2010.02.18 20731 2010.12.13 05,35 DERMENJI Serghei, MD 6/2010  
95  023321 2008.04.15 20733 2010.12.21 32 Vidkrîte acţionerne tovarîstvo 

"Pîvo-bezalkogolinîi kombinat 
"Slavutîci", UA 

12/2008 2/2011 

96  024287 2008.09.22 20734 2010.12.15 06,18,20,24 SHIMON Leonid, UA 12/2008 2/2011 
97  024288 2008.09.22 20735 2010.12.15 06,18,20,24 SHIMON Leonid, UA 12/2008 2/2011 
98  024717 2008.12.15 20736 2010.12.20 35 KUMHO TIRE CO., INC., KR 3/2009  
99  025283 2009.04.16 20738 2010.12.20 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A., CH 
5/2010  

100  025422 2009.05.28 20739 2010.12.20 12,37,39 EURODRIVE SERVICES AND 
DISTRIBUTION N.V., NL 

8/2009  
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101  025839 2009.09.09 20740 2010.12.20 01,03,05,20, 

21,22,31 
Toomaxx Handelsgesellschaft 
m.b.H, DE 

12/2009 2/2011 

102  026018 2009.11.09 20741 2010.12.15 35,41,43 NOX DDV S.R.L., MD 4/2010  
103  026090 2009.11.04 20742 2010.12.17 16,35 Promo-Profit S.R.L., societate 

comercială, MD 
2/2010  

104  026099 2009.11.05 20743 2010.12.20 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

3/2010  

105  026259 2009.12.03 20744 2010.12.20 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company orga-
nized and existing under the 
laws of the State of Delaware, 
US 

3/2010  

106  026385 2009.12.18 20745 2010.12.16 19,35 CECAN Valeriu, MD 3/2010  
107  026414 2009.12.22 20746 2010.12.20 33 LEVA Simion, MD 3/2010  
108  026415 2009.12.22 20747 2010.12.20 33 LEVA Simion, MD 3/2010  
109  026447 2009.12.30 20748 2010.12.20 05 Parke, Davis & Company LLC, 

US 
4/2010  

110  026473 2010.01.14 20749 2010.12.20 10 MOMAT Oleg, MD 3/2010  
111  026476 2010.01.14 20750 2010.12.20 10 MOMAT Oleg, MD 3/2010  
112  026557 2010.02.03 20751 2010.12.17 35 WPP Luxembourg Gamma Sarl, 

LU 
5/2010  

113  026558 2010.02.03 20752 2010.12.17 35 WPP Luxembourg Gamma Sarl, 
LU 

5/2010  

114  026677 2010.02.09 20753 2010.12.17 06,17,19,37 PLASTREGAL S.R.L., MD 4/2010  
115  026696 2010.02.04 20754 2010.12.20 05 Giuliani International Limited, IE 4/2010  
116  026697 2010.02.04 20755 2010.12.20 05 Giuliani International Limited, IE 4/2010  
117  026714 2010.02.05 20756 2010.12.20 35,43 MOMAT Oleg, MD 4/2010  
118  025985 2009.10.21 20757 2010.12.23 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 

MD 
1/2010  

119  026503 2010.01.25 20758 2010.12.22 32,35,43 IVARO S.R.L., MD 3/2010  
120  026556 2010.02.03 20759 2010.12.22 29 SMIRNOV Alexandru, MD 5/2010  
121  026560 2010.04.07 20760 2010.12.22 29,30,32 EL PASSO S.R.L., societate 

comercială, MD 
6/2010  

122  026718 2010.02.10 20761 2010.12.22 03,05,35 COSMOVIS S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2010  

123  026719 2010.02.10 20762 2010.12.22 03,05,35 COSMOVIS S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2010  

124  026733 2010.02.09 20763 2010.12.23 01,04,12,35 Nauchno-proizvodstvennoe 
obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyou "FENOX", 
BY 

5/2010  

125  026751 2010.02.15 20764 2010.12.22 36 Discover Financial Services, 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

5/2010  

126  026752 2010.02.15 20765 2010.12.22 36 Discover Financial Services, 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

5/2010  

127  026788 2010.02.23 20766 2010.12.22 14 ELRADA-LUX S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2010  

128  026843 2010.02.26 20768 2010.12.22 30,31,35 BÎRCĂ Vitalie, MD 6/2010  
129  022522 2007.12.19 20769 2010.12.29 09,11 TINA S.R.L., societate 

comercială, MD 
10/2008 2/2011 

130  025079 2009.03.06 20770 2010.12.16 29 CAROLI BRANDS S.R.L.,  
societate comercială, RO 

7/2009  

131  025190 2009.03.27 20771 2010.12.23 32 Dole Food Company, Inc., US 6/2009  
132  025505 2009.06.16 20772 2010.12.22 29,30 Doux S.A., FR 10/2009  
133  026220 2009.12.09 20773 2010.12.21 35,43 Estodor - Com S.A., MD 3/2010  
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134  026377 2009.12.10 20799 2010.12.21 29,35 CASANDI S.R.L., MD 3/2010  
135  026717 2010.02.09 20800 2010.12.27 06,35 CONLUXART S.R.L., societate 

comercială, MD 
6/2010  

136  022156 2007.10.24 20861 2010.12.31 03 GORINCIOI Svetlana, MD  2/2011 
137  026583 2010.04.09 20902 2010.12.30 35,42 TRANS-STANDARD S.R.L., 

organism de certificare, MD 
6/2010  

138  026800 2010.02.19 20911 2010.12.27 35 AURARIE-VS S.R.L., MD 6/2010  
139  026875 2010.03.09 20927 2010.12.30 25,35 IONEL S.A., fabrică de confecţii, 

MD 
6/2010  

140  026532 2010.01.28 20934 2011.01.11 43 AVENS GRUP S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2010  

141  022765 2008.01.26 20936 2011.01.03 12,35,37 JC AUTO S.R.L., MD 10/2008  
142  023669 2008.06.11 20938 2011.01.13 05,35 SHELL-FARMA S.R.L., între-

prindere cu capital străin, MD 
12/2008  

143  023670 2008.06.11 20939 2011.01.13 05,35 SHELL-FARMA S.R.L., între-
prindere cu capital străin, MD 

12/2008  

144  026886 2010.03.09 20956 2011.01.18 35,37,42 STRATEVICI Tudor, MD 6/2010  
145  025473 2009.06.10 20957 2011.01.17 35,41 FITNESS PLUS S.R.L., MD 11/2009  
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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”). Buletinul include atât datele 
bibliografice în limbile franceză şi engleză, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele 
acestor desene şi modele industriale înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed 
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, 
by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial designs 
registration certificates, and renewed industrial designs under the national procedure shall be 
published in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French and English and registered industrial design reproductions and is exposed 
over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the lists of 
industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international 
registration numbers and of the ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of the international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 

P 

L 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 80

 
(11) Numărul certificatului 
 Certificate number 
(15)  Data înregistrării  
 Date of registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration validity 
(20) Numărul desenului şi modelului industrial 
 Number of industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of deposit  
(22)  Data de depozit 
 Filing date of deposit 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of exhibition priority 
(28)  Numărul de desene şi modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 
 Priority data under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Filing date of priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Publication date of the application for the registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Publication date of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data eliberării certificatului  
 Date of issuance of certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 
 Date of publication deferment expiration         
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Indication of product 
(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 
 Representation of industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of divisional application  
(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of applicant(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3 
(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(73) Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of owner(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(74) Numele mandatarului autorizat 
 Name of attorney              
(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL 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 2010 0097 
(22) 2010.12.07 
(28) 7 
(71) FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, 
 ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD 

 Str. Transnistria nr. 20, 
 MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Butelii şi borcane 
 
 

 
(55) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1  1.2  1.3  2.1  2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3  3.1  3.2  3.3 
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(21)   f 2010 0097 
 

 

 

 

 

 
4.1  4.2  4.3 

 

 

 

 

 

 
5.1  5.2  5.3 
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(21)   f 2010 0097 
 

 

 

 

 

 
6.1  6.2  6.3 

 

 

 

 

 

 
7.1  7.2  7.3 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01 
(21) f 2010 0099 
(22) 2010.12.09 
(28) 2 
(57) Culori revendicate: modelul 1 – negru, 

cafeniu, roşu, alb, gri, auriu. 

(71) VINDICUM S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE 
ŞI COMERŢ, MD 
Str. V. Belinski nr. 59, MD-2064, 

           Chişinău, Republica Moldova 
(72) MINCIUC Valeriu, MD    
(54) Butelii 

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

 

 

 
1.1  1.2 
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(21)   f 2010 0099 

 

 

 
1.3  1.4 
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(21)   f 2010 0099 
 

 

 

 
2.1  2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 2/2011                                                    DESIGN 
 

 132 

(21)   f 2010 0099 
 

 

 

 
2.3  2.4 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01 
(21) f 2010 0100 
(22) 2010.12.10 
(28) 1 

(71) BESCHIERU Radu, MD 
 Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 

MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Butelie 

 
(55) 
 

 

 

 
1.1  1.2 

 
 
 

 

 

 
1.3  1.4 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01 
(21) f 2010 0101 
(22) 2010.12.10 
(28) 2 
(71) FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, 
 ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD 

 Str. Transnistria nr. 20, MD-2023,  
 Chişinău, Republica Moldova 
(54) Butelii 
 
 
 

 
(55) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  2.3 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08 
(21) f 2010 0098 
(22) 2010.12.07 
(28) 3 
(71) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
 ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD 

 Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, 
 Cricova, Republica Moldova 
(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Etichete 
 
 

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

 

 

 
1  2 
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(21)   f 2010 0098 
 

 
3 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  

de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform 
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certi-
ficatului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de de-

sene şi mo-
dele indus- 

triale (nr. de-
senului şi 
modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1294 2011.01.18 2015.05.11 f 2010 0058 2010.05.11 06-01 3 BENCHICI Maria, MD 

MD-7112, Paladea, 
Ocniţa,  
Republica Moldova 

8/2010 

2 1295 2011.01.25 2015.02.05 f 2010 0013 2010.02.05 06-13; 
20-03 

15 (1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 

11, 12, 13, 
14, 17 ) 

ROBU Ion, MD 
Str. Potîrnichii nr. 4A, 
MD-2011, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2010 

3 1296 2011.01.12 2015.05.24 f 2010 0062 2010.05.24 09-03 1 MOLDCELL S.A., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2010 

4 1297 2011.01.11 2015.04.21 f 2010 0048 2010.04.21 09-05; 
19-08 

3 LAFARGE, FR 
61 rue des Belles 
Feuilles, 75116 Paris, 
Franţa 

8/2010 

5 1298 2011.01.06 2015.05.05 f 2010 0052 2010.05.05 12-06 4 FRIPTU Ion, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8,  
bloc 1, ap. 20,  
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2010 

6 1299 2011.01.11 2015.05.21 f 2010 0059 2010.05.21 19-08 1 BOGDANOVA Maria, 
MD 
Str. Trifan Baltă nr. 2, 
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2010 

7 1300 2011.01.10 2015.05.05 f 2010 0053 2010.05.05 21-01 4 FRIPTU Ion, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8,  
bloc 1, ap. 20,  
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2010 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în ianuarie 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 1251 25-02 f 2009 0051 2009.07.03 19 Î.C.S. ZHENG SHI 

INTERNATIONAL GROUP 
S.R.L.  , MD 

9/2010 

2 1259 05-06 f 2010 0002 2010.01.11 1 SANO-BRUNOS 
ENTERPRISES LTD, IL 

11/2010 

3 1260 09-01 f 2010 0015 2010.02.09 3 KVINT, FABRICĂ DE VINURI 
ŞI CONIACURI DIN 
TIRASPOL, SOCIETATE PE 
ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS, MD 

11/2010 

4 1261 09-01 f 2010 0016 2010.02.11 1 SĂLCUŢA S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

11/2010 

5 1262 09-01 f 2010 0019 2010.02.23 1 OBŞCESTVO  
S OGRANICENNOI 
OTVETSTVENNOSTIU 
"OMSKVINPROM", RU 

11/2010 

6 1266 19-08 f 2010 0004 2010.01.12 1 BOJO-VIN S.R.L., FIRMĂ  
DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, 
MD 

11/2010 

7 1267 19-08; 
20-03 

f 2010 0005 2010.01.12 2 ARTASBOCEM S.R.L., 
SOCIETATE COMERCIALĂ, 
MD 

11/2010 

8 1268 19-08 f 2010 0006 2010.01.14 1 AGROVIN BULBOACA S.A., 
MD 

11/2010 

9 1269 19-08 f 2010 0014 2010.02.08 1 MACOVENCO Vadim, MD 
DRAGA Iurii, MD 

11/2010 

10 1270 20-03 f 2010 0022 2010.03.01 4 NICOSLAV PRINT S.R.L., MD 11/2010 
11 1271 25-02 f 2010 0011 2010.02.02 1 AGARCOV Alexandr, MD 

AGARCOVA Natalia, MD 
11/2010 

12 1272 25-03 f 2010 0018 2010.02.17 1 MAZUR Remus, MD 11/2010 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  certificatului, data expirării termenului de reînnoire, 

numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale 
reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele  
industriale reînnoite 

(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 335 2016.01.22 f 2001 0011 2001.01.22 09-01 1 IMPERIAL VIN  S.A., 

MD 
MD-7330, Pleşeni, 
Cantemir,  
Republica Moldova 

9/2001 
5/2002 

2 928 2015.12.14 f 2005 0142 2005.12.14 09-03 2 VINĂRIA PURCARI 
S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-4229, Purcari, 
Ştefan Vodă,  
Republica Moldova 

11/2006 
7/2007 

3 929 2015.12.20 f 2005 0152 2005.12.20 09-03; 
19-08 

1 VINĂRIA BOSTAVAN 
S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-5352, Etulia, 
Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

11/2006 
7/2007 

4 990 2015.12.14 f 2005 0141 2005.12.14 09-03; 
19-08 

2 VINĂRIA PURCARI 
S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-4229, Purcari, 
Ştefan Vodă,  
Republica Moldova 

5/2007 
2/2008 

5 900 2015.11.30 f 2005 0133 2005.11.30 28-01 2 NYCOMED PHARMA 
AS, NO 
Drammensveien 852  
N-1372 Asker, Norvegia 

8/2006 
4/2007 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului 

de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/073101 2010.02.15 BRAUN GMBH, DE Epilatoare / Epilators / 

Epilateurs 
28-03 4 2015.02.15 7/2010 

2 DM/073211 2010.02.25 PRODIR S.A., CH Stilou / Pen / Stylo 19-06 1 2015.02.25 7/2010 
3 DM/073329 2010.02.08 CONFORT S.R.L., 

FIRMĂ DE 
PRODUCŢIE ŞI 
COMERŢ, MD 

Canapele convertibile; 
pat pliant pentru 
adolescenţi; pat; 
canapele colţ 
convertibile; canapea 
convertibilă; fotoliu; 
canapea colţ; mese 
pentru cafea / Folding 
sofas; teenager folding 
bed; sleeping bed; 
folding corner sofas; 
folding sofa; armchair; 
corner sofa; coffee 
tables / Canapés 
convertibles; lit pliant 
pour adolescent; lit; 
canapés d'angle 
convertibles; canapé 
convertible; fauteuil; 
canapé d'angle; tables 
basses 

06-01, 
03 

12 2015.02.08 7/2010 

4 DM/073834 2010.03.05 LOUIS GOLAY 
INTERNATIONAL 
SA, CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîtier de 
montre 

10-02 1 2015.03.05 7/2010 

5 DM/073841 2010.05.21 
 

2009.11.27, 
001180590, 

EM;  
2010.02.11, 
001195333, 

EM 

SOPRO 
BAUCHEMIE 
GMBH, DE 

Diagrame color / Colour 
charts / Nuanciers 

20-02 2 2015.05.21 7/2010 

6 DM/073860 2010.06.29 
 

2010.01.12, 
136607, CH 

BERTOLUCCI SA, 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2015.06.29 7/2010 

7 DM/073936 2010.05.26 MAKEL ELEKTRIK 
MALZEMELERI 
SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
SIRKETI, TR 

Întrerupător electric; 
comutator; priză 
electrică–copcă care 
are legătură cu 
pământul / Electric 
switch; commutator; 
grounded electric 

13-03 3 2015.05.26 7/2010 
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socket / Interrupteur 
électrique; 
commutateur; prise de 
terre électrique 

8 DM/073947 2010.07.06 GEMOSER 
MOTORES Y 
ALTERNADORES, 
S.L., ES 

Generator electric / 
Electric generator / 
Générateur électrique 

13-01 1 2015.07.06 7/2010 

9 DM/073971 2010.07.05 
 

2010.01.07, 
001188163, 

EM 

GUERLAIN 
SOCIETE 
ANONYME 
(SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Flacon pentru produse 
de parfumerie / Bottle 
for perfumery products / 
Flacon pour produits de 
parfumerie 

09-01 1 2015.07.05 7/2010 

10 DM/073973 2010.07.20 
 

2010.03.17, 
BASEL-
WORLD, 

Basel, CH 

BLANCPAIN SA, 
CH 

Ceasuri / Watches / 
Montres 

10-02 7 2015.07.20 7/2010 

11 DM/073974 2010.07.22 
 

2010.03.17, 
BASEL-
WORLD, 
Bâle, CH 

BLANCPAIN SA, 
CH 

Ceas / Watch / Montre 10-02 1 2015.07.22 7/2010 

12 DM/073975 2010.07.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Standuri pentru 
prezentare / Display 
stands / Présentoirs 

20-02 3 2015.07.22 7/2010 

13 DM/073979 2010.07.23 BIASIA 
FRANCESCO SPA, 
IT 

Geantă / Bag / Sac 03-01 1 2015.07.23 7/2010 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului  
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului 

industrial), data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului 
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST.3  

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
03-01 DM/073979 2010.07.23 BIASIA 

FRANCESCO SPA, 
IT 

Geantă / Bag / Sac 1 2015.07.23 7/2010 

06-01, 
03 

DM/073329 2010.02.08 CONFORT S.R.L., 
FIRMĂ DE 
PRODUCŢIE ŞI 
COMERŢ, MD 

Canapele convertibile; 
pat pliant pentru 
adolescenţi; pat; 
canapele colţ 
convertibile; canapea 
convertibilă; fotoliu; 
canapea colţ; mese 
pentru cafea / Folding 
sofas; teenager folding 
bed; sleeping bed; 
folding corner sofas; 
folding sofa; armchair; 
corner sofa; coffee 
tables / Canapés 
convertibles; lit pliant 
pour adolescent; lit; 
canapés d'angle 
convertibles; canapé 
convertible; fauteuil; 
canapé d'angle; tables 
basses 

12 2015.02.08 7/2010 

09-01 DM/073971 2010.07.05 
 

2010.01.07, 
001188163, 

EM 

GUERLAIN 
SOCIETE 
ANONYME 
(SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Flacon pentru produse 
de parfumerie / Bottle 
for perfumery products / 
Flacon pour produits de 
parfumerie 

1 2015.07.05 7/2010 

10-02 DM/073834 2010.03.05 LOUIS GOLAY 
INTERNATIONAL 
SA, CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîtier de 
montre 

1 2015.03.05 7/2010 

10-02 DM/073860 2010.06.29 
 

2010.01.12, 
136607, CH 

BERTOLUCCI SA, 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2015.06.29 7/2010 

10-02 DM/073973 2010.07.20 
 

2010.03.17, 
BASEL-
WORLD, 

Basel, CH 

BLANCPAIN SA, CH Ceasuri / Watches / 
Montres 

7 2015.07.20 7/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-02 DM/073974 2010.07.22 

 
2010.03.17, 

BASEL-
WORLD, 
Bâle, CH 

BLANCPAIN SA, CH Ceas / Watch / Montre 1 2015.07.22 7/2010 

13-01 DM/073947 2010.07.06 GEMOSER 
MOTORES Y 
ALTERNADORES, 
S.L., ES 

Generator electric / 
Electric generator / 
Générateur électrique 

1 2015.07.06 7/2010 

13-03 DM/073936 2010.05.26 MAKEL ELEKTRIK 
MALZEMELERI 
SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
SIRKETI, TR 

Întrerupător electric; 
comutator; priză 
electrică–copcă care 
are legătură cu 
pământul / Electric 
switch; commutator; 
grounded electric 
socket / Interrupteur 
électrique; 
commutateur; prise de 
terre électrique 

3 2015.05.26 7/2010 

19-06 DM/073211 2010.02.25 PRODIR S.A., CH Stilou / Pen / Stylo 1 2015.02.25 7/2010 
20-02 DM/073841 2010.05.21 

 
2009.11.27, 
001180590, 

EM;  
2010.02.11, 
001195333, 

EM 

SOPRO 
BAUCHEMIE 
GMBH, DE 

Diagrame color / Colour 
charts / Nuanciers 

2 2015.05.21 7/2010 

20-02 DM/073975 2010.07.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Standuri pentru 
prezentare / Display 
stands / Présentoirs 

3 2015.07.22 7/2010 

28-03 DM/073101 2010.02.15 BRAUN GMBH, DE Epilatoare / Epilators / 
Epilateurs 

4 2015.02.15 7/2010 

 



MD -  BOPI 2/2011   DESIGN 
 

 144 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi 
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/033731 WORT & BILD VERLAG 

KONRADSHÖHE GMBH & CO. KG, 
DE 

14 2015.07.28(3R) 12/1997 7/2010 

2 DM/033732 WORT & BILD VERLAG 
KONRADSHÖHE GMBH & CO. KG, 
DE 

1 2015.07.28(3R) 12/1997 7/2010 

3 DM/034151 SONY OVERSEAS S.A., CH 2 (9,10) 2015.09.19(3R) 12/1997 7/2010 
4 DM/034316 CARTIER CREATION STUDIO SA, 

CH 
1 2015.10.03(3R) 12/1997 7/2010 

5 DM/034401 RADO UHREN AG (RADO WATCH 
CO. LTD.) (MONTRES RADO S.A.), 
CH 

1 2015.10.17(3R) 12/1997 7/2010 

6 DM/034444 CARTIER CREATION STUDIO SA, 
CH 

5 2015.10.20(3R) 12/1997 7/2010 

7 DM/051073 SANFORD GMBH, DE 4 2015.03.10(2R) 10/2000 7/2010 
8 DM/052568 UNILEVER N.V., NL 1 2015.07.19(2R) 2/2001 7/2010 
9 DM/052660 SANOFI-SYNTHELABO, SOCIÉTÉ 

ANONYME, FR 
1 2015.07.28(2R) 3/2001 7/2010 

10 DM/052669 SWAROVSKI 
AKTIENGESELLSCHAFT, LI 

6 2015.07.24(2R) 3/2001 7/2010 

11 DM/052726 KLIO-ETERNA SCHREIBGERÄTE 
GMBH & CO KG, DE 

2 2015.07.25(2R) 3/2001 7/2010 

12 DM/052805  FRANCESCO PINEIDER S.P.A, IT 6 2015.08.09(2R) 3/2001 7/2010 
13 DM/053601 EUROPA METALLI S.P.A., IT 2 2015.07.18(2R) 5/2001 7/2010 
14 DM/056318 ZALMÉ HUBERTUS PETRUS 

THEODORUS, NL 
5 2015.07.25(2R) 2/2002 7/2010 

15 DM/066698 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.06.17(1R) 11/2005 7/2010 

16 DM/066800 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

4 2015.07.01(1R) 12/2005 7/2010 

17 DM/066848 SEAT, S.A., ES 1 2015.06.24(1R) 4/2006 7/2010 
18 DM/066964 RAUMPLUS GMBH & CO. KG, DE 2 2015.07.07(1R) 5/2006 7/2010 
19 DM/066977 DAIMLER AG, DE 1 2015.09.14(1R) 7/2006 7/2010 
20 DM/067014 DAIMLER AG, DE 1 2015.09.19(1R) 7/2006 7/2010 
21 DM/067015 DAIMLER AG, DE 1 2015.09.19(1R) 7/2006 7/2010 
22 DM/067017 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2015.09.21(1R) 2/2006 7/2010 

23 DM/067019 BRAUN GMBH, DE 1 2015.09.20(1R) 7/2006 7/2010 
24 DM/067036 BRAUN GMBH, DE 1 (1) 2015.08.29(1R) 6/2006 7/2010 
25 DM/067037 DAIMLER AG, DE 1 2015.09.07(1R) 1/2007 7/2010 
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26 DM/067042 BRAUN GMBH, DE 1 2015.08.29(1R) 6/2006 7/2010 
27 DM/067044 DAIMLER AG, DE 1 2015.09.07(1R) 1/2007 7/2010 
28 DM/067045 DAIMLER AG, DE 1 2015.08.31(1R) 6/2006 7/2010 
29 DM/067062 VOLKSWAGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT, DE 
4 2015.09.28(1R) 7/2006 7/2010 

30 DM/067065 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

27 2015.09.28(1R) 7/2006 7/2010 

31 DM/067070 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

27 2015.10.18(1R) 3/2006 7/2010 

32 DM/067072 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.10.14(1R) 3/2006 7/2010 

33 DM/067073 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.10.14(1R) 3/2006 7/2010 

34 DM/067074 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.10.14(1R) 3/2006 7/2010 

35 DM/067088 RADO UHREN AG (RADO WATCH 
CO. LTD.) (MONTRES RADO SA), 
CH 

1 2015.10.05(1R) 3/2006 7/2010 

36 DM/067117 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.10.13(1R) 3/2006 7/2010 

37 DM/067118 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.10.13(1R) 3/2006 7/2010 

38 DM/067133 DAIMLER AG, DE 1 2015.09.29(1R) 7/2006 7/2010 
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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 

022210 - 1/2009 
11/2009 

 
 
 

(540) 
 

 

(540)  
 

 

2 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

026158 - 2/2010 
 
 
 

(730)  
IM şi Compania Consulting Grup 
S.A., MD 
Bd. Moscova nr. 20,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
ÎCS "IM şi Compania Consul-
ting Grup" S.R.L., MD 
Bd. Moscova, nr. 20,  
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova 

3 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

026226 - 2/2010 
 
 

(511)  
29; 31; 32; 
33 - băuturi alcoolice (cu 
excepţia berii); 
39; 43. 

(511)  
29; 31; 32; 39; 43. 
 

4 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

026722 - 4/2010 
 
 
 
 

(540)       
         

(540)  
     

5 Marcă 000567 R 200 6/1994 
7/1994 
1/2001 
2/2001 

 

(730)  
THE RYVITA COMPANY  
LIMITED, GB 
 
Weston Centre, Bowater House, 
68 Knightsbridge, London SW1X 
7LR, Anglia 

(730)  
THE RYVITA COMPANY 
LIMITED, GB 
 
Weston Centre, 10 Grosvenor 
Street, London W1K 4QY, 
Regatul Unit 

6 Mărci 008773 
 
 
 
 

025370 

R 7327 
 
 
 
 

20122 

1/2000 
6/2000 

11/2009 
 
 

9/2010 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
 
Prudential Tower Building,  
Boston, Massachusetts, 02199,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, 
US 
One Gillette Park, Boston, 
Massachusettts 02127,  
Statele Unite ale Americii 

7 Mărci 009003 
 
 
 
 
 
 

009004 
 
 
 

009106 
 
 
 

009209 
 
 
 

009243 
 
 
 

009488 
 

R 7604 
 
 
 
 
 
 

R 7605 
 
 
 

R 7612 
 
 
 

R 7660 
 
 
 

R 7803 
 
 
 

R 8190 
 

6/2000 
12/2000 
2/2010 

 
 
 
 

6/2000 
12/2000 
2/2010 

 
6/2000 

12/2000 
4/2010 

 
7/2000 
7/2000 
7/2010 

 
10/2000 
3/2001 
8/2010 

 
3/2001 
9/2001 

(730) 
THE GILLETTE COMPANY, 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
Prudential Tower Building,  
Boston, Massachusetts 02199,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, 
US 
 
 
One Gillette Park, Boston, 
Massachusettts 02127,  
Statele Unite ale Americii 
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009787 

 
 

8666 

11/2010 
 

7/2001 
6/2002 

 
 
 

8 Marcă 009315 7928 12/2000 
5/2001 

 
 

(730)  
MARELIN SRL, MD 
Str. Anton Pann nr. 4, of. 1002,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
"SALAMER-COM" S.R.L., MD 
MD-6526, s. Mereni,  
r-nul Anenii Noi,  
Republica Moldova 

9 Marcă 009720 8307 6/2001 
11/2001 
11/2006 

 
 
 

(730)  
Pharmacia & Upjohn Company 
LLC, US 
 
201 Tabor Road, Morris Plains, 
NJ 07950, 
 Statele Unite ale Americii 

(730)  
Pharmacia & Upjohn Compa-
ny LLC, US 
 
7000 Portage Road Kalama-
zoo, Michigan 49001, Statele 
Unite ale Americii 

10 Marcă 009854 8318 6/2001 
11/2001 

 
 
 
 

(730)  
EMINENCE SPEAKER COR-
PORATION,  corporaţie din 
statul Kentucky, US 
P.O. Box 360, Mulberry Pike, 
Eminence, KY 40019-0360, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
EMINENCE SPEAKER, LLC, 
Kentucky corporation, US 
 
P.O. Box 360, 838 Mulberry 
Pike, Eminence, KY 40019-
0360, Statele Unite ale Americii 

11 
 

Mărci 009969 
 
 

009996 
 
 

009989 
 
 

009992 
 

8425 
 
 

8601 
 
 

8945 
 
 

8946 
 

8/2001 
1/2002 

 
8/2001 
5/2002 

 
9/2001 

10/2002 
 

9/2001 
10/2002 

(730)  
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 70,  
MD-2028, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Str. Bucureşti 76, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

12 Mărci 009850 
 
 

010276 

8786 
 
 

8796 

3/2002 
8/2002 

 
3/2002 
8/2002 

(730)  
Pestalozzistrasse 2, 8201 
Schaffhausen, Elveţia 

(730)  
Stadthausgasse 27, 8200 
Schaffhausen, Elveţia 

13 Mărci 019628 
 
 
 

019629 
 
 
 

019630 
 

15641 
 
 
 

15642 
 
 
 

15643 
 
 

7/2007 
12/2007 
12/2010 

 
7/2007 

12/2007 
12/2010 

 
7/2007 

12/2007 
12/2010 

(730)  
KRUG, VINS FINS DE CHAM-
PAGNE, FR 
5, rue Coquebert, 51100 REIMS, 
Franţa 
 

(730)  
MHCS, FR 
 
9, Avenue de Champagne, 
51200 EPERNAY, Franţa 
 

14 Marcă 020714 16616 2/2008 
7/2008 
7/2010 

 
 
 

(730)  
ADVANCE AGRO PUBLIC 
COMPANY LIMITED, o compa-
nie încorporată şi existentă con-
form legilor Thailandei, TH 
1 Moo 2, Thatoom, Srimaha-
phote, Prachinburi, Thailanda 

(730)  
DOUBLE A (1991) PUBLIC 
COMPANY LIMITED, TH 
 
 
1 Moo 2, Thatoom, Srimaha-
phote, Prachinburi, Thailanda 

15 
 

Marcă 
notorie  
nr. 9 

- 7813 
 
 
 
 

7/2006 
1/2007 

(730)  
Agenţia Agroindustrială  
"Moldova-Vin", MD 
 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, 
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Ministerul Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare al Republicii 
Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, 
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

16 Marcă 
notorie  
nr. 10 

- - 7/2006 
1/2007 

(730)  
Agenţia Agroindustrială  
"Moldova-Vin", MD 
 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,  
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Ministerul Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare al Republicii 
Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, 
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 



MD - BOPI 2/2011  

 150

 

1 2 3 4 5 6 7 
17 Cerere  

de înregis-
trare a 
desenului /  
modelului  
industrial 

f 2003 0086 522 11/2003 
9/2004 
7/2006 

10/2008 
 
 

(730) 
AGENŢIA AGROINDUSTRIALĂ 
"MOLDOVA-VIN", MD 
 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,  
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
Ministerul Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare al Republicii 
Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,  
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

18 Cerere  
de înregis-
trare a 
desenului /  
modelului  
industrial 

f 2007 0024 1176    11/2009 
3/2010 

 
 
 

(730) 
MOLDOVA-VIN, AGENŢIE 
AGROINDUSTRIALĂ, MD 
 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730) 
Ministerul Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare al Republicii 
Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,  
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 
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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 017868 

2005.10.11 
 
 

14608 
 
 
 

10/2006  
3/2007 

OLMOSDON S.R.L., MD 
 
Str. Varniţa nr. 8,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

BorgWarner BERU 
Systems GmbH, DE 
Mörikestr. 155, 71636 
Ludwigsburg,  
Germania 

1578 
2011.01.21 

 

2  Mărci 000134 
1993.07.28 

 
 
 
 

000336 
1993.08.11 

 
 
 

2R 10 
 
 
 
 
 

R 1034 
 

2/1994    
11/2002   
10/2003   
7/2010    
1/2011  

 
2/1994    

11/2002   
10/2003   
7/2010    
1/2011    

C&C INTERNATIONAL 
LIMITED, IE 
The Grange, Stillorgan 
Road, Blackrock, Co.  
Dublin, Irlanda 

C&C IP SÀRL, LU 
 
18 avenue Marie-
Thérèse,  
L-2132 Luxembourg, 
Luxemburg 

1579 
2011.01.25 

 

3 Marcă  
 

000488 
1994.01.25 

 
 

2R 281 7/1994    
3/1999    
7/2005    

10/2005   
4/2009 

QS Holdings Sarl, LU 
 
L-1628 Luxembourg, 1rue 
de Glacis, Duchy of Luxem-
bourg, (having a branch 
office at rue Centrale 115, 
CH-2503 Biel, Bienne, 
Switzerland), Luxembourg 

Biarritz Holdings, 
S.àr.l., LU 
9-11, rue Louvigny,  
L-1946, Luxemburg 

1580 
2011.01.26 
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Lista contractelor de franchising 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul  

titlului de protecţie, date despre franchiser, date despre partea franchisee, informaţii privind  
contractul de franchising, numărul şi data înregistrării contractului  

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de pro-
tecţie  

Franchiser Partea franchisee Informaţii privind  
contractul de franchising 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Mărci 13026 

13027 
13028 
13029 
 

(730) 
„Trade House "PERE-
KRIOSTOK",  
a Closed Joint Stock 
Company, RU 
1, Suvorovskaya 
Square, 103473 Mos-
cow, Federaţia Rusă 

(790) 
„STATI-MARKET” 
S.R.L., MD 
 
 
Str. Calea Orheiului  
nr. 109/3, of. 40,  
MD-2020,  
mun. Chişinău,  
Republica Moldova 

1) Dreptul de utilizare 
exclusivă (licenţă 
exclusivă) a mărcilor.  
2) Termenul de acţiune  
a contractului:  
de la 15.09.2010  
până la 14.04.2015. 
3) Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

22 
2011.01.06 

 

 
 
 

Radieri din Registrul Naţional al Mărcilor 
 

1. Prin decizia nr. 1683 din 03.01.2011 se radiază informaţia privind contractul de licenţă 
exclusivă nr. 818 încheiat între licenţiarul CHIVAS BROTHERS (EUROPE) LIMITED, GB şi 
licenţiatul CHIVAS BROTHERS LIMITED, GB, înregistrat la 01.08.2005, referitor la mărcile  
nr. R 1531, R 3366, R 3386, în temeiul cererii din 26.04.2010 de radiere a contractului de licenţă 
exclusivă.  
 

2. Prin decizia nr. 1684 din 03.01.2011 se radiază informaţia privind contractul de licenţă 
exclusivă nr. 860 încheiat între licenţiarul CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD LIMITED, GB şi 
licenţiatul CHIVAS BROTHERS LIMITED, GB, înregistrat la 20.12.2005, referitor la mărcile  
nr. R 3384, R 3385, R 3387, IR 817204, în temeiul cererii din 26.04.2010 de reziliere a contractului 
de licenţă exclusivă.  
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KA4A 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, numele sau denumirea titularului, 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 BASF AG, DE 419 95-0220 1994.12.13 2010.07.17 
2 VOSSLOH-WERKE GMBH, DE 434 95-0265 1994.11.23 2010.06.01 
3 LE TOURNEAU, INC., US 608 94-0236 1994.07.05 2010.07.05 
4 "R.I.F." S.A., MD 1819 a 2000 0156 2000.07.28 2010.07.28 
5 SIBOV Vasile, MD 1990 a 2000 0131 2000.07.06 2010.07.06 
6 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  

DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI 
SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2053 a 2001 0215 2001.07.10 2010.07.10 

7 ELI LILLY AND COMPANY, US 2335 a 2000 0161 2000.07.28 2010.07.28 
8 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 2693 a 2003 0182 2003.07.22 2010.07.22 
9 SUMAN Serghei, MD; SUMAN Ala, MD 2922 a 2005 0194 2005.07.06 2010.07.06 

10 SUMAN Serghei, MD; SUMAN Ala, MD 2997 a 2005 0195 2005.07.06 2010.07.06 
11 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 
3019 a 2005 0215 2005.07.29 2010.07.29 

12 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ZOOTEHNIE  
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD 

3035 a 2005 0205 2005.07.18 2010.07.18 

13 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3052 a 2005 0188 2005.07.04 2010.07.04 
14 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3075 a 2005 0210 2005.07.22 2010.07.22 

15 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

3090 a 2005 0208 2005.07.21 2010.07.21 

16 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3197 a 2005 0189 2005.07.04 2010.07.04 
17 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3224 a 2005 0197 2005.07.07 2010.07.07 

18 SAMOHVALOV Sergiu, MD 3282 a 2006 0183 2006.07.07 2010.07.07 
19 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3289 a 2005 0191 2005.07.05 2010.07.05 

20 GANDRABUR Ghenadie, MD 3758 a 2007 0203 2007.07.16 2010.07.16 
21 GUMENIUC Aureliu, MD 3769 a 2008 0181 2008.07.01 2010.07.01 
22 CHIRIAC Adrian, MD 3785 a 2007 0194 2007.07.09 2010.07.09 
23 CHIRIAC Adrian, MD 3800 a 2007 0196 2007.07.11 2010.07.11 
24 BODEAN Ghenadie, MD 3984 a 2008 0195 2008.07.14 2010.07.14 
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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 Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 027538 2010.07.30 2011.01.27 10/2010 

 
 
 
 

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, număr de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 023034 2008.03.14 2011.01.17 11/2008 
2 023278 2008.04.22 2011.01.17 11/2008 
3 024069 2008.08.06 2011.01.17  1/2009 
4 024529 2008.11.06 2011.01.17  1/2009 
5 024530 2008.11.06 2011.01.17  1/2009 
6 024583 2008.11.12 2011.01.05  2/2009 
7 024605 2008.11.13 2011.01.05  2/2009 
8 024606 2008.11.14 2011.01.17  2/2009 
9 024685 2008.12.04 2011.01.17  3/2009 

10 024686 2008.12.04 2011.01.17  3/2009 
11 024718 2008.12.10 2011.01.17  3/2009 
12 024782 2008.12.22 2011.01.05  4/2009 
13 024932 2009.02.05 2011.01.24 11/2009 
14 024989 2009.02.12 2011.01.05  4/2009 
15 025018 2009.02.19 2011.01.05  4/2009 
16 025129 2009.03.19 2011.01.24  5/2009 
17 025345 2009.05.08 2011.01.05  9/2009 
18 025348 2009.05.08 2011.01.05  9/2009 
19 025361 2009.05.12 2011.01.24 11/2009 
20 025438 2009.06.04 2011.01.24 11/2009 

21 025498 2009.06.12 2011.01.05  9/2009 
22 025588 2009.06.23 2011.01.27 10/2009 
23 025610 2009.07.15 2011.01.27 10/2009 
24 025687 2009.08.06 2011.01.24 11/2009 
25 025690 2009.09.03 2011.01.27 10/2009 
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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 2010 0013 2010.02.05 2 (15, 16 ) 2011.01.25 5/2010 

 

 
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. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

 (22) Data 
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 2 3 4 5 6 
1 FIRMA DEGETARUL DE AUR  S.R.L., MD 

Str. Armenească nr. 18, bloc 1, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

282 f 2000 0056 2000.07.28 2010.07.28 

2 ATLANT, COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE, MD 
Str. Mitropolit Petru Movilă  nr. 2,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

292 f 2000 0055 2000.07.28 2010.07.28 

3 PLĂMĂDEALĂ Vasilii, MD 
Str. 27 August nr. 96, MD-2003, Durleşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

316 f 2000 0071 2000.07.18 2010.07.18 

4 ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCŢIE  
ŞI COMERŢ, MD    
Str. Tighina nr. 65, ap. 4, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

852 f 2005 0087 2005.07.05 2010.07.05 

5 ARLANDA S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 2, ap.148, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

855 f 2005 0096 2005.07.19 2010.07.19 

6 BASAVIN-GRUP S.A., MD 
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova 

871 f 2005 0097 2005.07.22 2010.07.22 

7 KOREŢKI Vladislav, MD 
Str. Mărăşeşti nr. 13, ap. 1, MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

872 f 2005 0095 2005.07.21 2010.07.21 
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Lista eratelor 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului 
de protecţie, numărul de depozit, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de protecţie 

Nr. 
de depozit 

Nr. 
BOPI 

Publicat Se va citi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Brevet de 
invenţie 

227 s 2009 0160 6/2010 (57) …în regim izotermic de  
creştere a temperaturii de la  
10 la 50°С (varianta 1) … 
 

* 
*  * 

 
(57) …under isothermal 
conditions of temperature 
rising from 10 to 50°C  
(variant 1) … 
 

* 
*  * 

(57) …в изотермическом 
режиме подъема темпера-
туры от 10 до 50°С (вари-
ант 1) … 

(57) …în regim uniform de 
creştere a temperaturii de la 
10 la 50°С (varianta 1) … 

* 
*  * 

 
 
(57) …under uniform condi-
tions of temperature rising 
from 10 to 50°C (variant 1) 
… 

* 
*  * 

 
(57) …в постоянном режи-
ме подъема температуры 
от 10 до 50°С (вариант 1) 
… 

2 Marcă 13356 015834 11/2005
5/2006 

maşini şi maşini-unelte, cu 
excepţia maşinilor pentru 
prelucrarea lemnului, maşi-
nilor de tăiat, maşinilor şi 
aparatelor pentru polizare, 
maşinilor de găurit electrice 
(cu excepţia maşinilor de 
găurit manuale pentru 
cărbune), a aparatelor elec-
trice pentru descărcare (cu 
excepţia aparatelor electrice 
pentru descărcarea closete-
lor), maşinilor şi aparatelor 
electrice pentru ceruire şi 
polizare, ferăstraielor cu 
lanţ, sculelor manuale 
acţionate mecanic, conca-
soarelor; motoare (cu 
excepţia motoarelor pentru 
vehicule terestre); cuplaje şi 
organe de transmisie (cu 
excepţia celor pentru vehi-
cule terestre); instrumente, 
altele decât cele acţionate 
manual, pentru agricultură, 
incubatoare pentru ouă. 

maşini şi maşini-unelte, cu 
excepţia maşinilor pentru 
prelucrarea lemnului, maşi-
nilor de tăiat, a maşinilor şi 
aparatelor pentru polizare, 
maşinilor de găurit electrice 
(cu excepţia maşinilor de 
găurit manuale pentru 
cărbune), a aparatelor elec-
trice pentru descărcare (in-
clusiv a aparatelor electrice 
pentru descărcarea closete-
lor), maşinilor şi aparatelor 
electrice pentru ceruire şi 
polizare, a ferăstraielor cu 
lanţ, sculelor manuale  
acţionate mecanic, conca-
soarelor; motoare (cu 
excepţia motoarelor pentru 
vehicule terestre); cuplaje şi 
organe de transmisie (cu 
excepţia celor pentru vehi-
cule terestre); instrumente, 
altele decât cele acţionate 
manual, pentru agricultură, 
incubatoare pentru ouă. 

3 Cerere de   
înregistrare 
a mărcii 

- 025317 7/2009 
 
 

(730)  
Oberhausener Straße,  
1 / 57234 Wilnsdorf,  
Germania 

(730)  
Oberhausener Straße,  
1 / 57234 Wilnsdorf,  
Germania 

4 Marcă R 8376 009163 10/2000 
12/2001 
 
 

(730)  
MCF-ENGROS, S.R.L.,  
întreprindere mixtă moldo-
olandeză, MD 

(730)  
Întreprinderea Mixtă 
"M.C.F.-ENGROS", S.R.L., 
MD 
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VIII 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la executarea 
Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 6 aprilie 2009  

 
În pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de compania „TRIMO” d.d. către 

Ciorap Alexandru şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 

privind anularea mărcii combinate „ ” nr. 13842 din 01.04.2005, în temeiul art.21(1)b) al Legii 
nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor, în conformitate cu Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 6 
aprilie 2009: 

   - se anulează înregistrarea mărcii combinate „ ” nr. 13842 din 01.04.2005 şi se declară 
nul certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele Ciorap Alexandru, bd. Dacia nr. 44, bloc 5, 
ap. 88, MD-2062, Chişinău, Republica Moldova;   

- se anulează, în temeiul art.180 alin.(3) al Codului de Procedură Civilă, suspendarea procedurii 
de examinare a cererii de înregistrare a mărcii  internaţionale nr. 715449, solicitant „TRIMO” d.d., 
Prijateljeva 12,  SI-8210 Trebnje, Slovenia, şi se reiau procedurile legale privind statutul juridic al 
cererii, inclusiv transmiterea drepturilor. 

 
Cu privire la executarea 

Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 18 martie 2010 
 

       În pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Ansell Limited către Momat 
Oleg şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind 

anularea mărcii combinate „ ” nr. 14507 din 30.08.2005, în temeiul art.21(1)b) al Legii nr. 38-
XVI/2008 privind protecţia mărcilor, în conformitate cu Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 18 martie 
2010: 

   - se anulează înregistrarea mărcii combinate „ ”nr. 14507 din 30.08.2005  şi se 
declară nul certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele Momat Oleg, str. Ginta Latină nr. 21, 
bloc 1, ap. 16, MD-2044,  Chişinău, Republica Moldova.  

 
Cu privire la executarea 

Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 11 iunie 2010 
 

       În pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de OAO „Polymir” către Fedula Iuri şi 
intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind anularea 

mărcii figurative „ ” nr. 15867 din 23.02.2006, în temeiul art.21(1)b) al Legii nr. 38-XVI/2008 
privind protecţia mărcilor, în conformitate cu Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 11 iunie 2010: 

   - se anulează înregistrarea mărcii figurative „ ” nr. 15867 din 23.02.2006 şi se declară 
nul certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele Fedula Iuri, str. Doina şi Ion Aldea-
Teodorovici nr. 19, ap. 47, MD-2051, Chişinău,  Republica Moldova.  

 
Cu privire la executarea 

Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 9 iulie 2010 
 

Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 9 iulie 2010, în pricina civilă la cererea de chemare 
în judecată depusă de compania Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG către compania SCHERING 
CORPORATION, corporaţia statului New Jersey, US şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în temeiul art.20(1)a) al Legii nr. 38-XVI /2008 privind protecţia 
mărcilor: 
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- este decăzut parţial din drepturile asupra mărcilor „ ” nr. R 4054 şi 

„ ” nr. R 4059 pentru totalitatea produselor din clasa 05, cu excepţia „preparatelor 
farmaceutice cu efect antiinflamator, antialergic, antiexsudativ şi antipruriginos”, titularul SCHERING 
CORPORATION, corporaţia statului New Jersey, GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, NEW 
JERSEY 07033, Statele Unite  ale Americii, începând cu data de 09.07.2010. 

 
Cu privire la aplicarea sechestrului asupra obiectelor 

de proprietate industrială înregistrate pe numele titularului 
„IGLISA-CONSTRUCT” S.R.L., societate comercială 
 

Întru executarea Încheierii Oficiului de Executare Ciocana nr. 075-28/2011 din 13.01.2011 de 
asigurare a executării titlului executoriu nr. 2e-10043/2010 din 11.11.2010 emis de Judecătoria 
Economică de Circumscripţie, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile „IGLISA-
CONSTRUCT” S.R.L., societate comercială c/f 1006600056152: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 17680 din 25.10.2007, înregistrată pe numele       
titularului „IGLISA-CONSTRUCT” S.R.L., societate comercială c/f 1006600056152, str. Florilor nr. 18, 
bloc 2, ap. 39, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 17680 din 25.10.2007 înregistrată pe numele titularului „IGLISA-CONSTRUCT” S.R.L. 
societate comercială, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
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