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

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

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

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

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

   

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

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

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

The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin are published 
offi cial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the fi eld etc.

The Bulletin offers in favorable conditions space for advertising to all interested persons 
with the view of propagating the industrial property objects, other activities.

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

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

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

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

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

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kirghizstan
KH Cambodgia 
KP Republica Populară
 Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KZ Kazahstan
LA Republica 

Democratică Populară 
Laos

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

Iugoslavă Macedonia 
MN Mongolia
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauritius
MV Maldive
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NZ Noua Zeelandă
OA Organizaţia Africană
 de Proprietate 
 Intelectuală (OAPI)
OM Oman
PA Panama
PE Peru

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

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.

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 entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for in Art. 33 of the Law.

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

согласно национальной процедуре.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

INID CODES FOR THE IDENTIFICATION BIBLIOGRAPHIC DATA 
IN 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 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

(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data

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

 Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи  
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(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos 

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

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

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

http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ro_02.01.2011.pdf)

CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS 
OF PATENT DOCUMENTS ACCORDING TO WIPO 

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

http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_en_02.01.2011.pdf)

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://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ru_02.01.2011.pdf )

 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 published before the established term of 18 months after the fi ling 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 published within the established term with a 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 published within the established term without a 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 (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 published with corrected or modifi ed fi rst 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 published with corrected or modifi ed 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 corrected or modifi ed fi rst 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 corrected or modifi ed 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

 – issued patent for invention, amended after 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 cancellation 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 corrected or modifi ed fi rst 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 corrected or modifi ed 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

  –  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 corrected or modifi ed fi rst 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 corrected or modifi ed 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

 – issued short-term patent for invention, amended after 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 ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY 

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

     Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

FF9Y   Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

    Granted short-term patents for invention 

    Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

    List of withdrawn patent applications

    Перечень отозванных заявок на патент

FC9A  Lista cererilor de brevet de invenţie respinse

    List of refused patent applications

    Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A  Lista brevetelor de invenţie eliberate 

    List of issued patents for invention  

    Перечень выданных патентов на изобретения

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

 – issued short-term patent for invention, amended after limitation or cancellation 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 corrected or modifi ed fi rst 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 corrected or modifi ed 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

FA9Y    Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată retrase
             List of withdrawn short-term patent applications
             Перечень отозванных заявок на краткосрочный патент     

 FC9Y   Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată respinse
             List of rejected short-term patent applications
             Перечень отклоненных заявок на краткосрочный патент

FG9Y   Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
            List of issued short-term patents for invention
            Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение

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

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

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

ND4Y  Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a  fost prelungit
  List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended

   Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

ND4K Lista certifi catelor de înregistrare a modelelor de utilitate reînnoite   
List of renewed utility models registration certifi cates

           Перечень продленных свидетельств о регистрации полезных моделей 

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 

MK4K  Lista certifi catelor de înregistrare a modelelor de utilitate a căror durată de valabilitate a expirat
            List of utility model registration certifi cates the term of validity of which has expired
            Перечень свидетельств о регистрации  полезных моделей, срок действия которых истек 
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BB1A Cereri de brevet de inven ţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica 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 până la 26.04.2012, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete 
(Бюллетень Евразийского патентного ведомства), care include datele bibliografice, rezumatul şi 
desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OEAB şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.  

 

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

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

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

Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is 
party, are published in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes the bibliographic data, the 
abstract and, where appropriate, 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 before 26.04.2012, are published in Russian in the GAZETTE of the Eurasian Patent Office. 
It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropriate, 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 усло-
виях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений. 

Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке 
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их  
копии. 
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе предста-

вить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося 
предметом заявки на патент. 
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о па-

тентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в 
еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, рефе-
рат и, если необходимо, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.  
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патент-

ной конвенцией, поданных до 26.04.2012 г., публикуются на русском языке в Бюллетене Евра-
зийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат 
и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI 
на DVD носителе.  
 
 

P

P

П 
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(21) a 2012 0015 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A63F 3/00 (2006.01)  

A63F 3/04 (2006.01)  
(22) 2012.02.08 
(71)(72) POTORAC Leonid, MD 
(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Joc de mas ă de dezvoltare şi metod ă de 

realizare a acestuia 
(57) Invenţia se referă la domeniul divertismentului, 

în particular la jocuri de masă de dezvoltare. 
Jocul de masă de dezvoltare conţine un câmp 
de joc cu un marcaj al direcţiei mutărilor, care 
este împărţit în celule, un generator de nume-
re aleatorii, de exemplu, cuburi, jetoane şi fişe 
cu sarcini aplicate pe ele. Pe fiecare fişă nu 
se indică mai mult de o sarcină, iar dimensiu-
nea şi forma fişelor corespund dimensiunii şi 
formei celulelor de pe câmpul de joc. 
Metoda de realizare a jocului constă în aceea 
că doi sau mai mulţi jucători distribuie între ei 
fişele cu sarcini şi pun câte una sau mai multe 
fişe pe câmpul de joc înainte de fiecare mutare 
a adversarului, determinând sarcinile posibile 
pentru adversar în procesul mutării acestuia. 
 

  Revendicări: 2 
* 

*     * 
(54) Development table game and method for 

its realization 
(57) The invention relates to the field of entertain-

ment, especially to development table games. 
The development table game contains a play-
ing field with a move direction marking, which 
is divided into cells, a generator of random 
numbers, for example, cubes, counters and 
cards with tasks applied thereon. On each card 
is not applied more than one task, and the size 
and shape of the cards correspond to the size 
and shape of the cells on the playing field. 
The method for realization of the game con-
sists in that two or more players distribute be-
tween them the cards with the tasks and put 
one or more cards on the playing field before 
each move of the opponent, determining the 
possible tasks for the opponent in the process 
of his move. 
 

  Claims: 2 
* 

*     * 
(54) Развивающая настольная игра и способ 

ее проведения 
(57) Изобретение относится к области развле-

чений, в частности к развивающим настоль-
ным играм. 
Развивающая настольная игра содержит 
игровое поле с разметкой направления хо-

дов, которое разбито на ячейки, генератор 
случайных чисел, например, кубики, фишки 
или карточки с нанесенными на них зада-
ниями. На каждой карточке нанесено не 
более одного задания, а размер и форма 
карточек соответствуют размеру и форме 
ячеек на игровом поле. 
Способ проведения игры заключается в 
том, что два или более игроков распреде-
ляют между собой карточки с заданиями и 
выкладывают по одной или более карточек 
на игровое поле перед каждым ходом со-
перника, определяя вероятные задания 
для соперника в процессе его хода. 

 
 П. формулы: 2 
 

(21) a 2012 0075 (13) A2 
(51) Int. Cl.: F01C 1/00 (2006.01)  

F01C 1/04 (2006.01)  
F01D 1/02 (2006.01)  

(22) 2012.09.11 
(71)(72) RASSOHIN Ion, MD 
(54) Motor pneumatic 
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de 

maşini, şi anume la construcţia de motoare. 
Motorul pneumatic conţine un disc principal 
(1), în care dintr-o parte este executată o gau-
ră interioară (2) pentru rulmenţi (3), iar din ex-
terior este executată o roată de curea (4) pen-
tru transmisie prin curele trapezoidale. Gaura 
(2) este acoperită cu o flanşă (5) cu inel de 
etanşare (6), care este fixată de roata de cu-
rea (4) cu şuruburi (7). Din partea opusă, în 
disc (1) este executată o gaură interioară (8), 
de suprafaţa căreia sunt sudate uniform pale-
te (9), suprafaţa de contact a cărora este exe-
cutată sub un unghi de 25… 30°. Între g ăurile 
(2) şi (8) este executată o flanşă (10), în care 
este amplasat un inel de etanşare (11). În ga-
ura (8) a discului principal (1) este amplasat 
capul arborelui principal (12), în care este 
executat un orificiu longitudinal. În capul arbo-
relui principal (12) este executată o fantă late-
rală cu teşitură superioară pe diametrul cavi-
tăţii acestuia. Capul arborelui principal (12) 
este închis la capăt cu o flanşă sudată (18). 
Discul principal (1) este instalat pe rulmenţi 
(3), amplasaţi pe arborele principal (12), care 
este montat în gaura suportului mobil (20) şi 
este fixat cu şurub (21). De discul principal (1) 
cu inel de etanşare (24) prin bolţuri (22) şi şu-
ruburi (23) este fixată flanşa (25) roţii de cu-
rea (26) pentru transmiterea mişcării de rota-
ţie consumatorului, în care sunt executate o 
canelură şi o gaură interioară (27), în care 
sunt amplasate, corespunzător, un inel de 
etanşare (29) şi rulmenţi (28), amplasaţi pe 
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arborele (33) conductei de aer (34). Arborele 
(33) este montat în gaura (35) a unui suport 
mobil (36) şi este fixat cu şurub (37). 
 

  Revendicări:1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Pneumatic engine 
(57) The invention relates to the field of mechani-

cal engineering, namely to propulsion engi-
neering. 
The pneumatic engine comprises a primary 
disk (1), wherein on one side is made an inner 
hole (2) for rolling bearings (3), and on the 
outside is made a pulley (4) for the V-belt 
drive. The hole (2) is closed by a flange (5) 
with seal ring (6), which is attached to the pul-
ley (4) by means of screws (7). On the oppo-
site side, in the disc (1) is made an inner hole 
(8), to the surface of which are uniformly 
welded blades (9), the contact surface of 
which is made at an angle of 25…30°. Be-
tween the holes (2) and (8) is made a flange 
(10), in which is placed a seal ring (11). In the 
hole (8) of the primary disk (1) is installed the 
head of the main shaft (12), in which is made 
a longitudinal hole. In the head of the main 
shaft (12) is made a lateral slot. The head of 
the main shaft (12) is closed from the end with 
a welded flange (18). The primary disk (1) is 
mounted on the bearings (3), located on the 
main shaft (12), which is mounted in the bore 
of the moving support (20) and is fixed with a 
screw (21). To the primary disk (1) with seal 
ring (24) by pins (22) and screws (23) is fixed 
the flange (25) of the pulley (26) for rotary mo-
tion transmission to the consumer, in which 
are made a groove and an inner hole (27), in 
which are installed, correspondingly, a seal 
ring (29) and bearings (28), located on the 
shaft (33) of the air duct (34). The shaft (33) is 
mounted in the hole (35) of a moving support 
(36) and is fixed with a screw (37). 
 

  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Пневмодвигатель 
(57) Изобретение относится к области машино-

строения, а именно к двигателестроению. 
Пневмодвигатель содержит основной диск 
(1), в котором с одной стороны выполнено 
внутреннее отверстие (2) под подшипники 
качения (3), а снаружи выполнен шкив (4) 
для клиноременной передачи. Отверстие 
(2) закрыто фланцем (5) с уплотнительным 

кольцом (6), который закреплен к шкиву (4) 
винтами (7). С противоположной стороны в 
диске (1) выполнено внутреннее отверстие 
(8), к поверхности которого равномерно при-
варены лопасти (9), контактная поверх-
ность которых выполнена под углом 25…30°. 
Между отверстиями (2) и (8) выполнен 
фланец (10), в котором расположено уплот-
нительное кольцо (11). В отверстии (8) ос-
новного диска (1) установлена головка гла-
вного вала (12), в котором выполнено про-
дольное отверстие. В головке главного ва-
ла (12) выполнена боковая прорезь с верх-
ним срезом по диаметру ее полости. Го-
ловка главного вала (12) с торца закрыта 
приваренным фланцем (18). Основной диск 
(1) установлен на подшипниках (3), распо-
ложенных на главном валу (12), который 
установлен в отверстии перемещающейся 
опоры (20) и закреплен винтом (21). К ос-
новному диску (1) с уплотнительным коль-
цом (24) штифтами (22) и винтами (23) за-
креплен фланец (25) шкива (26) для пере-
дачи вращения потребителю, в котором 
выполнены паз и внутреннее отверстие (27), 
в которых установлены, соответственно, 
уплотнительное кольцо (29) и подшипники 
(28), расположенные на валу (33) воздухо-
провода (34). Вал (33) установлен в отвер-
стие (35) перемещающейся опоры (36) и 
закреплен винтом (37). 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 

 
(21) a 2013 0061 (13) A2 
(51) Int. Cl.: G05B 19/418 (2006.01)  
(22) 2012.03.12 
(31) TO2011A000214 
(32) 2011.03.10 
(33) IT 
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(85) 2013.08.28 
(86) PCT/IB2012/051161, 2012.03.12 
(87) WO 2012/120486 A2, 2012.09.13 
(71) MAGIC PRODUCTION GROUP S.A., LU 
(72) FEMIA, Corrado, IT; NIGRA, Claudio, IT 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Sistem de transfer pentru instalarea unei 

piese în pozi ţia necesar ă şi graif ăr al 
robotului pentru acest sistem de transfer 

(57) Invenţia se referă la un sistem pentru instala-
rea unei piese în poziţia necesară. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că o piesă 
(5) este instalată în poziţia necesară prin 
rotaţia în jurul a cel puţin două axe reciproc 
transversale, pe baza diferenţelor dintre po-
ziţia necesară şi poziţia reprezentată într-o 
imagine captată, în timp ce piesa (5) ajunge 
pe un plan de repaus (29), şi pe baza rezul-
tatului unei comparaţii între datele de pe 
imaginea captată şi datele de pe imaginile 
stocate, care indică un element model identic 
cu piesa (5), care urmează să fie transferată 
şi instalată în respectivele diferite poziţii de 
repaus stabile. 
 

  Revendicări:15 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Transfer system for setting a piece in a 
required orientation and robot gripper for 
said transfer system  

(57)     The invention relates to a transfer system for 
setting a piece in a required orientation. 
Summary of the invention consists in that a 
piece (5) is set in a required orientation via ro-
tations about at least two mutually axes, on 
the basis of the differences between the re-
quired orientation and the position represent-
ed in a captured image while the piece (5) is 
arriving on a resting plane (29), and on the 
basis of the outcome of a comparison be-
tween the data of the captured image and the 
data stored of images that show a sample   
element equal to the piece (5) to be trans-
ferred and set in respective different stable 
resting positions. 
 

  Claims: 15 
  Fig.: 9 

 
 
 
 
 
 
 

(54) Система передачи для установления 
детали в требуемой позиции и зажим 
робота для этой системы передачи   

(57) Изобретение относится к системе для ус-
тановления детали в требуемой позиции. 
Сущность изобретения заключается в том, 
что деталь (5) установлена в требуемой 
позиции вращением вокруг по меньшей 
мере двух взаимно поперечных осей, на 
основе различий между требуемой пози-
ции и позиции, представленной в отснятом 
изображении, в то время как деталь (5) 
прибывает на плоскость покоя (29), и на 
основе результата сравнения  между дан-
ными с отснятого изображения и данными 
с хранящихся изображений, указывающих 
на образцовый элемент, идентичный с де-
талью (5), которая должна быть передана 
и установлена в разных соответствующих 
стабильных позициях покоя. 
 

 П. формулы: 15 
 Фиг.: 9 
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FF4A Brevete de inven ţie 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, on the grounds provided for in  
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. 
 

 

O 

A 

Л 



 MD - BOPI 2/2014      INVENTIONS 

 20

(11) 4272 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A01G 17/00 (2006.01)  
(21) a 2012 0055 
(22) 2012.06.20 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL 

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72)  COROID Arcadie, MD 
(54) Procedeu de conducere a pomului de 

piersic   
(57) Invenţia se referă la pomicultură, şi anume la un 

procedeu de conducere a pomului de piersic. 
Procedeul de conducere a pomului de piersic 
constă în formarea unei coroane înclinate 
sub un unghi de 35…45°, orientat ă în 
direcţia vântului predominant, şi include 
altoirea în primul an a portaltoiului, crescut 
din sâmbure plantat pe locul permanent, 
tăierea portaltoiului la cep în primăvara anu-
lui doi, fixarea de cep a altoiului crescut de 
15…20 cm lungime, înlăturarea tuturor lăs-
tarilor anticipaţi de pe trunchi la o înălţime de 
30…50 cm de la nivelul solului, tăierea de 
vară la 2…3 muguri a lăstarilor anticipaţi 
crescuţi pe partea de sus a axului central 
înclinat şi corectarea unghiului de înclinare a 
axului central prin ciupitul lăstarului de pre-
lungire al acestuia. 
Procedeul permite formarea coroanei încli-
nate fără suporturi şi asigură stimularea pro-
ceselor active de regenerare a ramurilor şi o 
calitate înaltă a fructelor. 

 
  Revendicări:1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Process for the formation of the peach tree 
(57) The invention relates to pomiculture, namely to 

a process for the formation of the peach tree. 
The process for the formation of the peach 
tree consists in the formation of a crown in-
clined at an angle of 35…45°, oriented in the 
direction of the prevailing wind, and includes 
grafting in the first year of the stock, grown 
from seed planted in a fixed place, spur prun-
ing of the stock in the spring of the second 
year, fixation to the spur of the grown graft of 
a length of 15…20 cm, removal of all prema-
ture shoots from the trunk at a height of 
30…50 cm from the soil level, summer 2…3-
bud pruning of premature shoots on the up-
per side of the inclined central axis and ad-
justment of the slope angle of the central axis 
by pinching its extension shoot . 
The process allows the formation of the in-
clined crown without supports and provides 

for the stimulation of branch active regenera-
tion processes and a high quality of fruits. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Способ формирования дерева персика 
(57) Изобретение относится к садоводству, а 

именно к способу формирования дерева 
персика. 
Способ формирования дерева персика 
состоит в формировании кроны наклонен-
ной под углом 35…45° по направлению 
преобладающего ветра, и включает оку-
лирование в первый год подвоя, выра-
щенного из косточки посаженной на по-
стоянном месте, обрезку подвоя на сучек 
весной второго года, привязку к сучку от-
росшего привоя длиной в 15…20 см, уда-
ление всех преждевременных побегов со 
ствола на высоте 30…50 см от уровня 
земли, летнюю обрезку на 2…3 глазка 
преждевременных побегов с верхней сто-
роны наклонного центрального проводни-
ка и корректировку угла наклона цен-
трального проводника путем прищипыва-
ния его побега продолжения.  
Способ позволяет формирование наклон-
ной кроны без опор и обеспечивает сти-
мулирование активных процессов регене-
рации веток и высокое качество плодов. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
 
 
(11) 4273 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C03C 3/087 (2006.01)  

C03C 4/02 (2006.01)  
C03C 1/04 (2006.01)  
C03C 6/02 (2006.01)  
B09B 3/00 (2006.01)  

(21) a 2013 0075 
(22) 2013.10.16 
(71)(72)(73) BABAN Oleg, MD; GUMMATOV Nazim 

Gummat Oglî, MD; BÎRSAN Vitalie, MD 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Sticl ă de îmbuteliere 
(57) Invenţia se referă la industria sticlei, şi anu-

me la producerea sticlei de îmbuteliere cu 
gâtul îngust şi cu gâtul larg de nuanţe de la 
semialbe până la verde întunecată şi verde 
întunecată-brună pentru industria berii, lichio-
rurilor şi vinicolă. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că sticla de 
îmbuteliere conţine SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, 
MgO, Na2O, K2O, TiO2, MnO, FeO, SO3, 
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Cr2O3, totodată raportul FeO/Fe2O3 constituie 
0,28…0,39, iar componentele se conţin în 
următorul raport, % mas.: SiO2 70,05…71,72; 
Al2O3 1,37…1,98; Fe2O3 0,328…0,691; CaO 
7,88…10,92; MgO 3,01…3,33; Na2O 
12,46…14,04; K2O 0,15…0,92; TiO2 
0,001…0,055; MnO 0,001…0,015; FeO 
0,092…0,264; SO3 0,027…0,053; Cr2O3 

0,120…0,170. 
În calitate de materie primă pentru şarja 
respectivă se pot utiliza deşeuri de la pro-
ducerea articolelor din bazalt. 
Rezultatul invenţiei constă în creşterea 
rezistenţei sticlei la şocuri termice, îmbună-
tăţirea indicatorilor “tonului chromatic” şi 
“purităţii culorii” la colorarea sticlei în nuanţe 
de la semialbe (Half flint) până la verde 
întunecată şi verde întunecată-brună (Dead 
leaf şi Cuvee), ce asigură integritatea la pă-
strare a conţinutului vasului din sticla propusă. 

 
  Revendicări:1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Сontainer glass 
(57) The invention relates to the glass industry, in 

particular to the production of narrow- and 
wide-necked container glass from semi-white to 
dark green and dark green and brown tones for 
the brewing, distillery and wine industry. 
The invention consists in that the container 
glass contains SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, 
MgO, Na2O, K2O, TiO2, MnO, FeO, SO3, 
Cr2O3, at the same time the ratio FeO/Fe2O3 
is 0.28…0.39, and the content of compo-
nents is, mass %: SiO2 70.05…71.72; Al2O3 
1.37…1.98; Fe2O3 0.328…0.691; CaO 
7.88…10.92; MgO 3.01…3.33; Na2O 
12.46…14.04; K2O 0.15…0.92; TiO2 
0.001…0.055; MnO 0.001…0.015; FeO 
0.092…0.264; SO3 0.027…0.053; Cr2O3 
0.120…0.170. 
As raw material for the corresponding charge 
can be used basalt article production waste. 
The result of the invention consists in in-
creasing the resistance of the glass to ther-
mal shock, improving the performance of 
“color tone” and “color purity” indexes when 
staining the glass in colors from semi-white 
(Half flint) to dark green and dark green-
brown (Dead leaf and Cuvee), that ensures 
the safety of the content in the proposed con-
tainer glass. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Тарное стекло 
(57) Изобретение относится к стекольной про-

мышленности, а именно к производству 
узкогорлой и широкогорлой стеклотары от 
полубелых до темно-зеленых и темно-
зелено-коричневых тонов для пивоварен-
ной, ликеро-водочной и винодельческой 
промышленности. 
Сущность изобретения заключается в 
том, что тарное стекло содержит SiO2, 
Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, 
MnO, FeO, SO3, Cr2O3, при этом соотно-
шение FeO/Fe2O3 составляет 0,28…0,39, а 

содержание компонентов составляет, 
масс. %: SiO2 70,05…71,72; Al2O3 

1,37…1,98; Fe2O3 0,328…0,691; CaO 
7,88…10,92; MgO 3,01…3,33; Na2O 
12,46…14,04; K2O 0,15…0,92; TiO2 
0,001…0,055; MnO 0,001…0,015; FeO 
0,092…0,264; SO3 0,027…0,053; Cr2O3 

0,120…0,170. 
В качестве сырья для соответствующей 
шихты можно использовать отходы от 
производства базальтовых изделий. 
Результат изобретения заключается в по-
вышении устойчивости стекла к теплово-
му удару, улучшении показателей «цвето-
вого тона» и «чистоты цвета» при окра-
шивании стекла в тона от полубелых (Half 
flint) до темно-зеленых и темно-зелено-
коричневых (Dead leaf и Cuvee), что обес-
печивает сохранность содержимого сосу-
да из предлагаемого стекла. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
(11) 4274 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 251/70 (2006.01)  

C07D 213/82 (2006.01)  
A01N 55/02 (2006.01)  
A01N 59/16 (2006.01)  
A01N 47/16 (2006.01)  
A01G 7/06 (2006.01)  

(21) a 2013 0033 
(22) 2013.05.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; 
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BULHAC Ion, 
MD; MELENCIUC Mihai, MD; BUCEACEIA 
Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD; 
CIOBĂNICĂ Olga, MD 
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(54) Azotat de trans-bis(dimetilglioximato)bis 
(nicotinamid)cobalt(III)dihidrat, ce manife-
stă propriet ăţi antioxidante la plante 

(57) Invenţia se referă la chimie, în special la 
compuşi coordinativi, care pot fi utilizaţi în 
calitate de antioxidanţi în agricultură.  
Conform invenţiei se revendică un compus 
coordinativ − azotat de trans-bis(dimetilglio-
ximato)bis(nicotinamid)cobalt(III)dihidrat, ce 
manifestă proprietăţi antioxidante la plante. 

 
  Revendicări:1 

* 
*     * 

(54) Nitrate- trans-bis(dimethylglyoximato)bis 
(nicotinamide)cobalt(III)dihydrate 

(57) The invention relates to chemistry, in particu-
lar to coordinative compounds that can be 
used as antioxidants in agriculture. 
According to the invention, the coordinative 
compound – nitrate- trans-bis(dimethylglyo-
ximato)bis(nicotinamide)cobalt(III)dihydrate, 
exhibiting antioxidant properties in plants is 
claimed. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Азотат транс-бис(диметилглиоксимато) 
бис(никотинамид)кобальт(III)дигидрат, 
проявляющий антиоксидантные свой-
ства у растений 

(57) Изобретение относится к химии, в частно-
сти к координационным соединениям ко-
торые могут быть использованы в качест-
ве антиоксидантов в сельском хозяйстве. 
Согласно изобретению, заявляется коор-
динационное соединение − азотат транс-  
бис(диметилглиоксимато)бис(никотинами
д)ко-бальт(III)дигидрат, проявляющий ан-
тиоксидантные свойства у растений. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4275 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 223/16 (2006.01)  

C07C 209/24 (2006.01)  
C07C 13/44 (2006.01)  
C07C 211/11 (2006.01)  
A61K 31/55 (2006.01)  

(21) a 2012 0123 
(22) 2012.12.14 
(31) 11/03934 
(32) 2011.12.20 
(33) FR 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 

(72)  RENAUD Jean-Luc, FR; PANNETIER Nico-
las, FR; GAILLARD Sylvain, FR; LECOUVE 
Jean-Pierre, FR; VAYSSE-LUDOT Lucile, 
FR 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Procedeu de sintez ă a ivabradinei şi a 

sărurilor sale de adi ţie cu un acid 
farmaceutic acceptabil 

(57)  Invenţia se referă la un procedeu de sinteză 
a ivabradinei cu formula (I), a sărurilor sale 
de adiţie cu un acid farmaceutic acceptabil şi 
a hidraţilor acestora:    

 

 
 

Procedeul, conform invenţiei, constă în 
aceea că compusul cu formula (V): 

 

 
se supune unei reacţii de aminare reductivă 
cu amina cu formula (VI): 

 

 
în prezenţa acidului formic şi a trietilaminei, 
în absenţa solventului sau într-un solvent 
alcoolic. 

 
  Revendicări:5 

* 
*     * 

(54) Process for the synthesis of ivabradine 
and addition salts thereof with a pharma-
ceutically acceptable acid 

(57) The invention relates to a process for the 
synthesis of ivabradine of formula (I), addi-
tion salts thereof with a pharmaceutically ac-
ceptable acid, and hydrates thereof: 

 

 
The process, according to the invention, 
consists in that the compound of formula (V): 
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is subjected to a reductive amination reaction 
with the amine of formula (VI): 

 

 
in the presence of triethylamine and formic acid, 
in the absence of solvent or in an alcoholic sol-
vent. 

 
  Claims: 5 

* 
*     * 

(54) Способ синтеза ивабрадина и его 
аддитивных солей с фармацевтически 
приемлемой кислотой 

(57) Изобретение относится к способу синтеза 
ивабрадина формулы (I), его аддитивных 
солей с фармацевтически приемлемой 
кислотой и их гидратов: 

 

 
 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
том что соединение формулы (V):   
 

 
вводят в реакцию восстановительного 
аминирования с амином формулы (VI): 
 

 
в присутствии муравьиной кислоты и три-
этиламина, без растворителя или в спир-
товом растворителе. 

 
 П. формулы: 5 

 

(11) 4276 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C23C 14/06 (2006.01)  

G03G 5/04 (2006.01)  
H01L 21/203 (2006.01)  
H01L 31/18 (2006.01)  

(21) a 2012 0104 
(22) 2012.11.13 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  PRILEPOV Vladimir, MD; CIORNÎI Alexei, MD; 

CHIRIŢA Arcadi, MD; CORŞAC Oleg, MD; 
BULIMAGA Tatiana, MD; NASEDCHINA 
Nadejda, MD 

(54) Instala ţie pentru ob ţinerea straturilor sub-
ţiri de semiconductori calcogenici vitro şi 

(57) Invenţia se referă la instalaţii pentru obţine-
rea straturilor subţiri omogene de semicon-
ductori calcogenici vitroşi şi poate fi utilizată 
la crearea straturilor fotosensibile pentru 
electrofotografie şi a purtătorului fototermo-
plastic pentru înregistrarea informaţiei optice. 
Instalaţia pentru obţinerea straturilor subţiri 
de semiconductori calcogenici vitroşi include 
un dispozitiv de dozare (1), sub care este 
plasat un jgheab (2), în partea inferioară a 
căruia este plasat un evaporator (3), 
deasupra căruia este plasat un mecanism de 
derulare (4) a benzii de lavsan cu zonă de 
condensare. Dispozitivul de dozare (1) 
conţine un buncăr pentru praful de semicon-
ductor calcogenic vitros, fixat de corpul doza-
torului cu ajutorul unui ghidaj, în care sunt 
executate nouă găuri străpunse. Corpul este 
format din două semibucşe, în fiecare dintre 
acestea fiind executate câte nouă găuri stră-
punse. Semibucşele sunt unite între ele şi 
fixate pe un reazem prin intermediul unor şu-
ruburi cu arc. Între semibucşe este amplasat 
un arbore, în care sunt executate nouă găuri 
străpunse cu volum egal, deplasate una faţă 
de alta la 20° de-a lungul arborelui. 

 
  Revendicări:1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Installation for the production of thin lay-
ers of chalcogenide glass-like semicon-
ductors 

(57) The invention relates to installations for the 
production of homogeneous thin layers of 
chalcogenide glass-like semiconductors and 
can be used in the creation of photosensitive 
layers for electrophotography and of the 
photothermoplastic carrier for recording of 
optical information. 
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The installation for the production of thin lay-
ers of chalcogenide glass-like semiconduc-
tors includes a metering device (1), under 
which is placed a trough (2), in the lower part 
of which is placed an evaporator (3), above 
which is placed a lavsan band-driving mech-
anism (4) with condensation zone. The me-
tering device (1) comprises a hopper for 
chalcogenide glass-like semiconductor pow-
der, fixed to the housing of the metering de-
vice by means of a guide, wherein are made 
nine through holes. The housing consists of 
two half-sleeves, in each of which are formed 
nine through holes. The half-sleeves are in-
terconnected and fixed onto a support by 
means of spring-loaded bolts. Between the 
half-sleeves is placed a shaft, wherein are 
made nine through holes with equal volume, 
displaced relative to each other by 20° along 
the shaft. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Установка для получения тонких слоев 
халькогенидных стеклообразных полу-
проводников 

(57) Изобретение относится к установкам для 
получения однородных тонких слоев халь-
когенидных стеклообразных полупровод-
ников и может быть использовано при 
создании фоточувствительных слоев для 
электрофотографии и фототермопласти-
ческого носителя для регистрации опти-
ческой информации. 
Установка для получения тонких слоев 
халькогенидных стеклообразных полупро-
водников включает дозирующее устройст-
во (1), под которым расположен желоб (2), 
в нижней части которого расположен ис-
паритель (3), над которым расположен  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лентопротяжный механизм (4) ленты из 
лавсана с зоной конденсации. Дозирую-
щее устройство (1) содержит бункер для 
порошка халькогенидного стеклообразно-
го полупроводника, прикрепленный к кор-
пусу дозатора при помощи направляю-
щей, в которой выполнены девять сквоз-
ных отверстий. Корпус состоит из двух 
полувтулок, в каждой из которых выпол-
нено по девять сквозных отверстий. Полу-
втулки соединены между собой и закреп-
лены на опоре посредством подпружи-
ненных болтов. Между полувтулками раз-
мещен вал, в котором выполнены девять 
сквозных отверстий с равным объемом, 
смещенных друг относительно друга на 
20° вдоль вала. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
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FF9Y Brevete de inven ţie  
de scurt ă durat ă 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, on the grounds provided for in 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O 
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(11) 728 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01C 7/02 (2006.01)  

A01C 7/04 (2006.01)  
(21) s 2013 0093 
(22) 2013.05.30 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  NASTAS Andrei, MD; BOTEZ Ilie, MD; 

STOICEV Petru, MD; BEZEID Jemali, MD 
(54) Semănătoare manual ă 
(57) Invenţia se referă la domeniul agriculturii, şi 

anume la tehnica agricolă manuală pentru 
semănatul culturilor pe suprafeţe mici. 
Semănătoarea manuală conţine o roată (1) 
cu două capace laterale, în care este ampla-
sată o camă (2) cu profil pe un sector, fixată 
rigid pe un ax, montat în capace prin rulmenţi 
şi unit cu un mâner de tragere. Pe suprafaţa 
frontală a roţii (1) sunt executate găuri stră-
punse, în care sunt fixate tuburi (3) pentru 
introducerea seminţelor în pământ cu câte o 
gaură laterală la capăt din interiorul roţii (1). 
Capătul liber al tuburilor (3) este executat 
teşit, parţial orb. În fiecare tub (3) este ampla-
sat câte un tachet (4), un capăt al căruia alu-
necă pe suprafaţa camei (2), arcuit faţă de tub 
(3), capătul opus fiind executat cu o treaptă. 

 
  Revendicări:1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Hand seeder 
(57) The invention relates to the field of agriculture, 

namely to the agricultural hand-operated 
technique for seeding crops on small plots. 
Hand seeder comprises a wheel (1) with two 
lateral covers, wherein is placed a cam (2 ) 
with profile on one section, rigidly fixed on an 
axle, mounted in the covers through bearings 
and connected to a pull rod handle. On the 
end surface of the wheel (1) are made 
through holes, in which are fixed grain tubes 
(3) with a lateral opening at the end from the 
inside of the wheel (1). The free end of the 
grain tubes (3) is made skewed, partially 
plugged. In each grain tube (3) is placed one 
pusher (4), one end of which slides on the 
surface of the cam (2), spring-loaded relative 
to the grain tube (3), and the opposite end is 
made with a protrusion. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

 

(54) Ручная сеялка 
(57) Изобретение относится к области сель-

ского хозяйства, а именно к сельскохозяй-
ственной ручной технике для посева куль-
тур на небольших участках. 
Ручная сеялка содержит колесо (1) с дву-
мя боковыми крышками, в котором раз-
мещен кулачок (2) с профилем на одном 
участке, жестко закрепленный на оси, 
смонтированной в крышках через под-
шипники и соединенной с рукояткой тяги. 
На торцевой поверхности колеса (1) вы-
полнены сквозные отверстия, в которых 
закреплены семяпроводы (3) с одним бо-
ковым отверстием на конце изнутри коле-
са (1). Свободный конец семяпроводов (3) 
выполнен скошенным, частично заглу-
шенным. В каждом семяпроводе (3) раз-
мещен по одному толкателю (4), один ко-
нец которого скользит по поверхности ку-
лачка (2), подпружиненный относительно 
семяпровода (3), а противоположный ко-
нец выполнен с выступом. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 

 
 
 

 
(11) 729 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01)  

A01C 1/00 (2006.01)  
A01C 1/06 (2006.01)  
C07C 251/70 (2006.01)  
C07F 15/06 (2006.01)  
A61K 31/455 (2006.01)  
A01N 55/02 (2006.01)  
A01N 43/40 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  

(21) s 2013 0104 
(22) 2013.06.07 
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(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE 
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

(72)  ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BULHAC Ion, 
MD; MELENCIUC Mihai, MD; BUCEACEIA 
Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD; 
CIOBĂNICĂ Olga, MD 

(54) Procedeu de cultivare a plantelor de 
Phaseolus vulgaris L. 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
un procedeu de cultivare a plantelor de 
Phaseolus vulgaris L. 
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea 
seminţelor înainte de semănat şi a plantelor 
în fazele de butonizare-înflorire şi de creştere 
a păstăilor cu o soluţie apoasă de azotat de 
trans-bis(dimetilglioximato)bis(nicotinamid) 
cobalt(III)dihidrat de 0,0001…0,01% mas., 
totodată seminţele se înmoaie în soluţie timp 
de 2 ore, la un raport de 1:1, iar plantele se 
tratează cu un consum de 200 L/ha. 

 
  Revendicări:1 

* 
*     * 

(54) Process for cultivation of plants 
Phaseolus vulgaris L. 

(57) The invention relates to agriculture, namely 
to a process for cultivation of plants 
Phaseolus vulgaris L. 
The process, according to the invention, 
comprises presowing treatment of seeds and 
plants in the budding-flowering and pod 
growth stages with an aqueous solution of ni-
trate-trans-bis(dimethylglyoximato)bis(nicoti-
namide)cobalt(III)dihydrate of 0.0001…0.01 
mass %, at the same time the seeds are 
soaked in solution for 2 hours, at a ratio of 
1:1, and the plants are treated with a con-
sumption of 200 L/ha. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ выращивания растений 
Phaseolus vulgaris L. 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к способу выращивания 
растений Phaseolus vulgaris L. 
Способ, согласно изобретению, включает 
обработку семян перед посевом и расте-
ний в фазах бутонизации-цветения и рос-
та стручков водным раствором нитрат-
транс-бис(диметилглиоксимато)бис(нико-
тинамид)кобальт(III)дигидрат 0,0001…0,01 

масс. %, при этом семена замачивают в 
растворе в течение 2 часов, в соотноше-
нии 1:1, а растения обрабатываются с 
расходом 200 л/га. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 730 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23K 1/16 (2006.01)  

A23K 1/165 (2006.01)  
A23K 1/08 (2006.01)  

(21) s 2013 0043 
(22) 2013.03.07 
(71)(73) INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE 

BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDI-
CINĂ VETERINARĂ, MD 

(72) COŞMAN Sergiu, MD; TATARU Gheorghe, 
MD; COŞMAN Valentina, MD 

(54) Procedeu de cre ştere a tineretului taurin 
(57) Invenţia se referă la zootehnie, în particular 

la un procedeu de creştere a tineretului tau-
rin, şi anume a viţeilor. 
Procedeul, conform invenţiei, include hrăni-
rea tineretului taurin până la vârsta de 70 de 
zile cu lapte integral, la un cap, în zilele 
1…21 în cantitate de 4…6 L, apoi cantitatea 
de lapte integral se micşorează treptat şi 
concomitent se introduce substituent de lapte 
în cantităţi crescânde, totodată suplimentar 
se administrează suspensie de algă Chlorel-
la vulgaris cu concentraţia de 50…60 mln 
celule/mL, nutreţ combinat, un aditiv furajer 
ce conţine probioticul Enterococcus faecium, 
prebioticul inulină, fragmente de pereţi celu-
lari şi extracte din alge marine, iar opţional 
fân de lucernă. 

 
  Revendicări:1 

* 
*     * 

(54) Process for rearing young cattle 
(57) The invention relates to livestock, in particu-

lar to a process for rearing young cattle, 
namely calves. 
The process, according to the invention, 
comprises feeding of calves up to the age of 
70 days with whole milk, per head, in an 
amount of 4…6 L in the 1…21 days, after 
which the quantity of whole milk is gradually 
decreased and concomitantly is introduced 
milk substitute in increasing quantities, at the 
same time it is additionally introduced Chlo-
rella vulgaris alga suspension with a concen-
tration of 50…60 mln cells/mL, combined 
feed and a feed supplement containing En-
terococcus faecium probiotic, inulin prebiotic, 
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fragments of cell walls and seaweed ex-
tracts, and optionally alfalfa hay. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ выращивания молодняка круп-
ного рогатого скота 

(57) Изобретение относится к животноводству, 
в частности к способу выращивания моло-
дняка крупного рогатого скота, а именно 
телят. 
Способ, согласно изобретению, включает 
кормление телят до 70-ти дневного воз-
раста цельным молоком, на голову, в ко-
личестве 4…6 л в 1…21 дни, после чего 
количество цельного молока постепенно 
уменьшается и одновременно вводится в 
нарастающем количестве заменитель мо-
лока, при этом дополнительно вводится 
суспензия водоросли Chlorella vulgaris с 
концентрацией 50…60 млн клеток/мл, 
комбикорм и кормовая добавка содержа-
щая пробиотик Enterococcus faecium, пре-
биотик инулин, фрагменты клеточных сте-
нок и экстракты морских водорослей, а 
опционально сено люцерны. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 731 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A47C 7/02 (2006.01)  

A61H 1/00 (2006.01)  
(21) s 2013 0100 
(22) 2013.06.06 
(71)(72)(73) GÎSCA Vitalie, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Fund de scaun suprapus 
(57) Invenţia se referă la utilaje fizioterapeutice şi 

poate fi utilizată pentru masaj în timpul şezu-
tului o perioadă îndelungată, totodată poate fi 
utilizată pentru profilaxia şi tratamentul afec-
ţiunilor prostatei. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că fundul 
de scaun suprapus este executat din materi-
al elastic şi conţine o suprafaţă funcţională şi 
o suprafaţă de sprijin, pe suprafaţa funcţio-
nală sunt executate două adâncituri rotunjite, 
simetrice în raport cu axa longitudinală, pe 
suprafeţele adânciturilor sunt executate uni-
form nişte proeminenţe pentru masaj de 
formă rotunjită, în zona centrală a fundului de 
scaun între adâncituri este executată o pro-
ieminenţă constituită din două lamele sub 
aspect de „fluture”, simetrice în raport cu axa 
longitudinală, de-a lungul axei longitudinale 

este executată o creastă unită cu lamelele, 
pe marginile laterale ale crestei sunt execu-
tate nişte caneluri transversale, de aseme-
nea în corpul scaunului de-a lungul axei 
longitudinale este executat un canal, deschis 
la una din suprafeţe sau străpuns, pentru uti-
lizarea unor dispozitive fizioterapeutice. 

 
  Revendicări:1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Superimposed seat 
(57) The invention relates to devices for physical 

therapy and can be used for massage during 
sitting over a long period of time, at the same 
time it can be used for preventing and treat-
ing prostate pathologies. 
Summary of the invention consists in that the 
superimposed seat is made of resilient mate-
rial and comprises a functional surface and a 
support surface, on the functional surface are 
made two rounded recesses, symmetrical 
with respect to the longitudinal axis, on the 
surfaces of the recesses are uniformly made 
protrusions for massage of rounded shape, 
in the central part of the seat between the re-
cesses is made a projection, which consists 
of two plates in the form of “butterfly”, sym-
metrical about the longitudinal axis, along the 
longitudinal axis is made a crest connected 
to the plates, on the side edges of the crest 
are made transverse grooves, also in the 
body of the seat along the longitudinal axis is 
made a canal, open on one of the surfaces 
or through, for the use of apparatuses for 
physical therapy. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Накладное сиденье 
(57) Изобретение относится к физиотерапев-

тическим устройствам и может быть ис-
пользовано для массажа во время дли-
тельного сидения, одновременно может 
быть использовано для профилактики и 
лечения патологий предстательной железы. 
Сущность изобретения состоит в том что 
накладное сиденье выполняют из упругого  
материала и содержит функциональную 
поверхность и опорную поверхность, на 
функциональной поверхности выполнены 
два округлых углублений, симметричные 
по отношению к продольной оси, на по-
верхностях углублений равномерно вы-
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полнены выступы округлой формы для 
массажа, в центральной части сиденья 
между углублениями выполнен выступ, 
который состоит из двух пластинок в виде 
“бабочки”, симметричных относительно про-
дольной оси, вдоль продольной оси вы-
полнен гребень соединённый с пластина-
ми, на боковых краях гребня выполнены 
поперечные канавки, также в теле сиде-
нья вдоль продольной оси выполнен ка-
нал, открытый на одной из поверхностей 
или сквозной, для использования физио-
терапевтических приборов. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
 

 
(11) 732 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 5/12 (2006.01)  
(21) s 2013 0066 
(22) 2013.04.12 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  PARII Sergiu, MD; JUCOVSCHI Constantin, 
MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Metod ă de determinare a scorului maxim 

de inteligibilitate vocal ă 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

otorinolaringologie şi poate fi utilizată pentru 
aprecierea inteligibilităţii vocale. 
Esenţa metodei constă în aceea că se 
efectuează examinarea audiometrică tonală 
cu stabilirea următorilor parametri: media 
pragului auditiv (PA), media pragului de dis-
confort (PD), aspectul curbei audiometrice 
(CA), indicele de articulare (IA), media gra-
dului de surditate (GS), apoi în baza rezul-
tatelor obţinute se calculează scorul maxim 
de inteligibilitate vocală (y), conform formulei:  
y = 0,784xPA + 0,230xPD − 1,192xCA − 
0,214xIA − 0,590xGS + 51,055. 

 
  Revendicări:1 

* 
*     * 

(54) Method for determining the maximum 
speech intelligibility index 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to otorhinolaryngology and can be used 
for estimating speech intelligibility. 
Summary of the method consists in that it is 
carried out the tonal audiometric study with 
the definition of the following parameters: 

auditory threshold mean (PA), discomfort 
threshold mean (PD), audiometric curve type 
(CA), articulation index (IA), deafness degree 
mean (GS), then on the basis of the obtained 
results is calculated the maximum speech in-
telligibility index (y), according to the formula: 
y = 0.784xPA + 0.230xPD – 1.192xCA – 
0.214xIA – 0.590xGS + 51.055. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод определения максимального 
индекса разборчивости речи 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к оториноларингологии и может 
быть использовано для оценки разборчи-
вости речи. 
Сущность метода состоит в том что 
осуществляют тональное аудиометричес-
кое исследование с определением сле-
дующих параметров: средняя слухового 
порога (PA), средняя дискомфортного по-
рога (PD), тип аудиометрической кривой 
(CA), индекс артикуляции (IA), средняя сте-
пень глухоты (GS), затем на основе полу-
ченных результатов рассчитывают макси-
мальный индекс разборчивости речи (y), 
согласно формуле:  
y = 0,784хPA + 0,230хPD − 1,192xCA − 
0,214хIA − 0,590хGS + 51,055. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 733 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/068 (2006.01)  
(21) s 2013 0111 
(22) 2013.06.17 
(71)(73) LEVCA Ciprian, MD 
(72)  LEVCA Ciprian, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; 

RUSU Porfirii, MD 
(54)  Aparat chirurgical pentru aplicarea suturilor  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

tehnica medicală, şi poate fi utilizată pentru 
tratamentul chirurgical al afecţiunilor intesti-
nului gros şi ale rectului.   
Conform invenţiei aparatul chirurgical pentru 
aplicarea suturilor constă dintr-un corp (1) 
executat în formă de bară flexibilă, un capăt 
al căreia este dotat cu un mâner fix (2) de 
care este fixat un mâner activ (3), iar între 
mânere este amplasată o siguranţă (4). 
Mânerul activ (3) este unit prin intermediul 
unei tije flexibile de tracţiune din interiorul 
corpului cu un mecanism de exteriorizare a 
scoabelor, celălalt capăt al corpului este exe-
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cutat cu filet exterior pentru fixarea unui 
cartuş circular (5) cu scoabe, mecanismul de 
exteriorizare a scoabelor este activat la 
acţionarea mâneralui activ (3). Totodată, 
aparatul este dotat cu un sistem de tracţiune, 
care include o îmbinare filetată amplasată în 
interiorul mânerului fix (2), care include o tijă 
cu filet la un capăt şi o piuliţă, tija cu filet este 
dotată cu un cap de fixare (8) amplasat la 
capătul liber al mânerului fix (2) al aparatului, 
iar capătul opus al tijei cu filet este unit prin 
intermediul unei tije flexibile (6) cu o nicovală 
semisferică (7) amplasată la capătul  opus al 
corpului (1), şi anume deasupra cartuşului 
(5), totodată dispozitivul are o lungime de 
55…60 cm. 

 
  Revendicări:1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Surgical suturing apparatus 
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to medical equipment, and can be used 
for surgical treatment of large intestine and 
rectum diseases. 
According to the invention the surgical sutu-
ring apparatus consists of a body (1) made in 
the form of a flexible pull rod, one end of 
which is provided with a fixed handle (2), to 
which is attached a movable handle (3), be-
tween the handles is placed a safety catch 
(4). The movable handle (3) is connected by 
a pull-in flexible rod, situated inside the body, 
to a brace extension mechanism, the other 
end of the body is made with an external 
thread for the fixation of a circular cartridge 
(5) with braces, the brace extension mecha-
nism is actuated by the movable handle (3). 
At the same time, the apparatus is provided 
with a pull-in system, including a threaded 
connection placed inside the fixed handle (2), 
which comprises a rod with thread at one 
end and a nut, the rod with thread is provided 
with a binding head (8), installed at the free 
end of the fixed handle (2) of the apparatus, 
and the opposite end of the rod with thread is 
connected by a flexible rod (6) to a hemi-
spherical anvil (7), installed at the opposite 
end of the body (1), namely above the car-
tridge (5), at the same time the length of the 
device is 55…60 cm. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Хирургический аппарат для наложения 
швов 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к медицинской технике, и может 
быть использовано для хирургического 
лечения болезней толстой и прямой кишки.  
Согласно изобретению хирургический аппа-
рат для наложения швов состоит из корпу-
са (1), выполненного в виде гибкой тяги, 
один конец которого снабжен неподвиж-
ной рукояткой (2), к которой прикреплена 
подвижная рукоятка (3), между рукоятками 
установлен предохранитель (4). Подвижная 
рукоятка (3) соединена посредством втя-
гивающего гибкого штока, расположенного 
внутри корпуса, с механизмом выдвиже-
ния скоб, другой конец корпуса выполнен 
с наружной резьбой для фиксации круго-
вого картриджа (5) со скобами, механизм 
выталкивания скоб приводят в движение 
подвижной рукояткой (3). При этом, аппа-
рат снабжен втягивающей системой, вклю-
чающая резьбовое соединение располо-
женное внутри неподвижной рукоятки (2), 
которая включает шток с резьбой на одном 
конце и гайку, шток с резьбой снабжен фи-
ксирующей головкой (8), установленной на 
свободном конце неподвижной рукоятки 
(2) аппарата, а противоположный конец 
штока с резьбой соединен посредством 
гибкого штока (6) с полусферической нако-
вальней (7), установленной на противопо-
ложном конце корпуса (1), а именно над 
картриджем (5), при этом длина устройс-
тва составляет 55…60 см. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(11) 734 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 6/02 (2006.01)  

A61N 5/067 (2006.01)  
(21) s 2013 0126 
(22) 2013.07.12 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  SPINEI Iurie, MD; SPINEI Aurelia, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Metod ă de tratament al parodontitei mar-

ginale cronice 
(57) Invenţia se referă la medicină şi anume la 

stomatologie şi poate fi aplicată pentru tra-
tamentul parodontitei marginale cronice. 
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea 
că se efectuează sanarea şi chiuretajul 
pungilor parodontale, apoi în ele se aplică 
albastru de toluidină sub formă de gel cu 
concentraţia de 0,1 mg/ml, timp de 1…2 min, 
ulterior se iradiază cu lumină LED cu 
lungimea de undă de 625…635 nm, puterea 
de 2,0…3,0 W, timp de 40…60 s, seria de 
tratament constituie 1…4 şedinţe. 

 
  Revendicări:1 

* 
*     * 

(54) Method for treating chronic marginal peri-
odontitis 

(57) The invention relates to medicine, namely to 
dentistry and can be used for treating chronic 
marginal periodontitis. 
The method, according to the invention, con-
sists in that it is carried out the sanitation and 
curettage of periodontal pockets, then therein 
is applied toluidine blue gel with a concentra-
tion of 0.1 mg/ml, for 1…2 min, it is further ir-
radiated with LED light with the wavelength 
of 625…635 nm, the power of 2.0…3.0 W, 
for 40…60 s, the course of treatment is 1…4 
procedures. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения хронического марги-
нального пародонтита 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к стоматологии и может быть 
использовано для лечения хронического 
маргинального пародонтита. 
Метод, согласно изобретению, состоит в 
том что осуществляют санацию и кюретаж 
пародонтальных карманов, затем в них 
наносят гель толуидиновый синий с кон-
центрацией 0,1 мг/мл, в течение 1…2 мин, 

далее облучают светом LED с длиной 
волны 625…635 нм, мощностью 2,0…3,0 
Вт, в течение 40…60 сек, курс лечения со-
ставляет 1…4 процедуры. 

 
 П. формулы: 1 

 

 
(11) 735 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 6/02 (2006.01)  

A61N 5/067 (2006.01)  
(21) s 2013 0127 
(22) 2013.07.12 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  SPINEI Aurelia, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Metod ă de tratament al cariei dentare 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

stomatologie şi poate fi aplicată pentru 
tratamentul cariei dentare. 
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea 
că se prepară cavitatea carioasă, se izolează 
de acţiunea salivei, se usucă, apoi în ea se 
aplică albastru de toluidină sub formă de gel 
cu concentraţia de 0,1 mg/ml, timp de 1…2 
min, ulterior se iradiază cu lumină LED cu 
lungimea de undă de 625…635 nm, puterea 
de 2,0…3,0 W, timp de 10…20 s, apoi ca-
vitatea carioasă se clăteşte cu apă distilată, 
se usucă şi se plombează. 

 

  Revendicări:1 
* 

*     * 
(54) Method for treating dental caries 
(57) The invention relates to medicine, namely to 

dentistry and may be used for treating dental 
caries. 
The method, according to the invention, con-
sists in that it is prepared the carious cavity, 
it is isolated from saliva action, is dried and 
then therein is applied toluidine blue gel with 
a concentration of 0.1 mg/ml, for 1…2 min, it 
is further irradiated with LED light with the 
wavelength of 625…635 nm, the power of 
2.0…3.0 W, for 10…20 s, then the carious 
cavity is washed with distilled water, dried 
and filled. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Метод лечения кариеса зубов 
(57) Изобретение относится к медицине, а 

именно к стоматологии и может быть 
использовано для лечения кариеса зубов. 
Метод, согласно изобретению, состоит в 
том что препарируют кариозную полость, 
изолируют от действия слюны, высуши-
вают, затем в неё наносят гель толуиди-
новый синий с концентрацией 0,1 мг/мл, в 
течение 1…2 мин, далее облучают светом 
LED с длиной волны 625…635 нм, мощно-
стью 2,0…3,0 Вт, в течение 10…20 сек, 
затем кариозную полость промывают дис-
тиллированной водой, высушивают и 
пломбируют. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 736 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61M 15/00 (2006.01)  
(21) s 2013 0081 
(22) 2013.05.14 
(71)(72)(73) GULPA Alexandru, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Inhalator pentru uleiurile eterice 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

tehnica medicală şi poate fi utilizată pentru 
inhalarea uleiurilor eterice. 
Conform invenţiei revendicate inhalatorul in-
clude un corp (1), dotat cu un capac (2) 
demontabil cu muştiuc (3), unit cu corpul (1), 
în corp (1) este amplasată o intercalaţie 
poroasă demontabilă (4), diametrul căreia 
corespunde cu diametrul corpului (1), în ca-
pac (2) este executat un orificiu străpuns, 
care comunică cu un tub (5), fixat de partea 
internă a capacului. Totodată, muştiucul (3) 
poate fi dotat cu un ajutaj cav de forma Y 
destinat inhalării nazale. 

 
  Revendicări:3 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Inhaler for essential oils 
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to medical engineering and can be used 
for inhalation of essential oils. 
According to the claimed invention, the in-
haler comprises a body (1) with a removable 
lid (2) with mouthpiece (3), connected by a 
latch to the body (1), inside the body (1) is 
placed a removable porous insert (4), whose 
diameter corresponds to the diameter of the 
body (1), in the lid (2) is made a through 

hole, which communicates with a tube (5), 
fixed to the inner side of the lid. At the same 
time, the mouthpiece (3) may be provided 
with a hollow nozzle in the form of Y for nasal 
inhalation. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Ингалятор для эфирных масел 
(57) Изобретение относится к медицине, в ча-

стности к медицинской технике и может 
быть использовано для ингаляции эфир-
ных масел. 
Согласно заявленному изобретению инга-
лятор включает корпус (1) со съемной 
крышкой (2) с мундштуком (3), соединен-
ной с корпусом (1), внутри корпуса (1) 
расположена съемная пористая вставка 
(4), диаметр которой соответствует диа-
метру корпуса (1), в крышке (2) выполнено 
сквозное отверстие, которое сообщается с 
трубкой (5) зафиксированной с внутрен-
ней стороны крышки. При этом, мундштук 
(3) может быть снабжен полой насадкой в 
форме Y для назальной ингаляции. 

 
 П. формулы: 3 

Фиг.: 4 
 

 
 

 
(11) 737 (13) Y 
(51) Int. Cl.: E03C 1/30 (2006.01)  

E03F 5/14 (2006.01)  
(21) s 2013 0088 
(22) 2013.05.20 
(71)(72)(73) SCLIFOS Valeriu, MD; BORZENCOVA 

Oxana, MD; SERBINOVICI Natalia, MD 
(54) Sistem de canalizare intern ă a clădirii 
(57) Invenţia se referă la sisteme de canalizare 

internă a clădirilor şi poate fi utilizată pentru 
captarea deşeurilor menajere în apele uzate 
şi îndepărtarea ulterioară a acestora. 
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Sistemul de canalizare internă a clădirii 
conţine coloane verticale de canalizare (1) cu 
guri de revizie, camere de expansiune (3), 
unite cu coloanele verticale (1), şi dispozitive 
pentru captarea murdăriei. Fiecare cameră 
de expansiune (3), în planificarea aparta-
mentului de la primul etaj al clădirii, este exe-
cutată în formă de fiting cruce dreaptă şi este 
unită cu un capăt (5) cu gura de scurgere (6) 
a vasului closetului (4), iar cu capătul opus 
(7), încovoiat sub un unghi de 30° în plan 
vertical, − cu teul oblic (2) al coloanei 
verticale de canalizare (1). Celelalte două 
orificii opuse ale camerei de expansiune (3) 
sunt dotate cu dopuri-obturatoare (8), pe 
unul dintre ele, din partea interioară a lui, 
fiind montat dispozitivul pentru captarea 
murdăriei, format dintr-o pereche de scoabe, 
unite prin spiţe, orientate în poziţia de lucru a 
dispozitivului pentru captarea murdăriei sub 
un unghi drept faţă de axa longitudinală a 
camerei de expansiune (3). 

 
  Revendicări:5 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Internal sewerage system of the building 
(57) The invention relates to the internal sewer-

age systems of buildings and can be used for 
trapping debris in wastewaters and their sub-
sequent removal. 
The internal sewerage system of the building 
contains discharge stacks (1) with inspection 
manholes, expansion chambers (3), con-
nected to the stacks (1), and contaminant 
trapping devices. Each expansion chamber 
(3), in the planning of the flat at the first floor 
of the building, is made as a direct cross fit-
ting and having one end (5) connected to the 
drain outlet (6) of the toilet bowl (4), and the 
opposite end (7), bent at an angle of 30° in 
the vertical plane, – to the angle tee (2) of 
the stack (1). The other two opposite holes of 
the expansion chamber (3) are provided with 
plugs-stoppers (8), on one of which, from its 
inner side, is mounted a contaminant trap-
ping device, consisting of a pair of brackets, 
connected by spokes, oriented in the working 
position of the contaminant trapping device 
at a right angle relative to the longitudinal ax-
is of the expansion chamber (3). 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Система внутренней канализации здания 
(57) Изобретение относится к системам вну-

тренней канализации зданий и может 
быть использовано для улавливания му-
сора в сточных водах и их последующего 
удаления. 
Система внутренней канализации здания 
содержит канализационные стояки (1) с 
ревизиями, расширительные камеры (3), 
соединенные со стояками (1), и устройст-
ва для улавливания загрязнений. Каждая 
расширительная камера (3), в планировке 
квартиры первого этажа здания, выполне-
на в виде фитинга прямой крест и соеди-
нена одним концом (5) со сливным выпус-
ком (6) унитаза (4), а противоположный 
конец (7), согнутый под углом 30° в верти-
кальной плоскости, − с косым тройником 
(2) стояка (1). Два других противополож-
ных отверстия расширительной камеры 
(3) снабжены пробками-заглушками (8), на 
одной из которых, с ее внутренней сторо-
ны, смонтировано устройство для улавли-
вания загрязнений, состоящее из пары 
скоб, соединенных спицами, ориентиро-
ванными в рабочем положении устройст-
ва для улавливания загрязнений под пря-
мым углом относительно продольной оси 
расширительной камеры (3). 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 3 
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(21) s 2013 0001 
(22) 2011.04.11 
(67)* a 2011 0031, 2013.01.03 
(71)(73) S.A.R.I.F., MD 
(72)  AGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA 

Natalia, MD 
(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Panou de cofraj fix şi dispozitiv pentru 

producerea acestuia 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

panouri de cofraj fix şi dispozitive pentru pro-
ducerea acestora. 
Panoul de cofraj fix conţine o placă (1) din 
material termoizolant spumant, în care sunt 
executate caneluri (2) pentru instalarea pie-
selor înglobate, fiecare din ele incluzând o 
punte de conexiune şi două plăci, instalate 
din ambele părţi ale punţii de conexiune per-
pendicular axei acesteia. Pe suprafaţa laterală 
exterioară a plăcii (1) sunt executate adâncituri 
(4) pentru adâncirea plăcilor piesei înglobate. 
Dispozitivul de producere a panoului de cofraj 
fix conţine o masă pentru direcţionarea plăcii 
(1), filamente verticale şi un limitator.  
Dispozitivul conţine suplimentar filamente în 
formă de U, montate pe masă anterior de 
filamentele verticale. Distanţa de la filamen-
tele în formă de U până la filamentele verti-
cale corespunde distanţei b de la muchia 
inferioară a punţii de conexiune a piesei 
înglobate până la muchia inferioară a plăcii 
piesei înglobate, lungimea părţii orizontale a 
filamentelor în formă de U corespunde 
lungimii l a plăcilor pieselor înglobate, iar 
înălţimea părţii verticale a filamentelor în 
formă de U corespunde grosimii h a plăcilor 
pieselor înglobate. 

 
  Revendicări:2 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Permanent shuttering panel and device 
for its production 

(57) The invention relates to the construction, in 
particular to permanent shuttering panels 
and devices for their production. 
The permanent shuttering panel comprises a 
plate (1) of heat-insulating foamed material, 
in which are made slots (2) for setting of em-
bedded items, each of which includes a 
jumper and two plates, mounted on both 
sides of the jumper perpendicularly to its axis. 
On the side outer surface of the plate (1) are 
made recesses (4) for the deepening of the 
embedded item plates. 

The device for the production of permanent 
shuttering panel contains a plate (1) orienta-
tion table, vertical filaments and a rest. The 
device further comprises U-shaped filaments, 
mounted on the table in front of the vertical 
filaments. The distance from the U-shaped 
filaments to the vertical filaments corre-
sponds to the distance b from the lower rib of 
the embedded item jumper to the lower rib of 
the embedded item plate, the length of the 
horizontal part of the U-shaped filaments cor-
responds to the length l of the plates of the 
embedded items, and the height of the verti-
cal part of the U-shaped filaments corre-
sponds to the thickness h of the plates of the 
embedded items. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Панель несъемной опалубки и 
устройство для ее производства 

(57) Изобретение относится к строительству, в 
частности к панелям несъемной опалубки 
и устройствам для их производства. 
Панель несъемной опалубки содержит 
плиту (1) из теплоизоляционного вспенен-
ного материала, в которой выполнены па-
зы (2) для установки закладных деталей, 
каждая из которых включает перемычку и 
две пластины, установленные с обеих 
сторон перемычки перпендикулярно ее 
оси. На боковой наружной поверхности 
плиты (1) выполнены выемки (4) для за-
глубления пластин закладной детали. 
Устройство для производства панели не-
съемной опалубки содержит стол для 
ориентирования плиты (1), вертикальные 
нити накала и упор. Устройство дополни-
тельно содержит П-образные нити накала, 
смонтированные на столе перед верти-
кальными нитями накала. Расстояние от 
П-образных нитей накала до вертикаль-
ных нитей накала соответствует расстоя-
нию b от нижнего ребра перемычки за-
кладной детали до нижнего ребра пласти-
ны закладной детали, длина горизонталь-
ной части П-образных нитей накала соот-
ветствует длине l пластин закладных де-
талей, а высота вертикальной части П-
образных нитей накала соответствует 
толщине h пластин закладных деталей. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 4 
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(11) 739 (13) Y 
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(21) s 2012 0121 
(22) 2012.08.28 
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(72)  BOLOGA Mircea, MD; ŞCHILIOV Vladimir, 

MD; GROSU Tudor, MD; POLICARPOV  
Albert, MD; MOTORINA Alexandra, MD; 
MOTORIN Oleg, MD 

(54) Tub termic electrohidrodinamic 
(57) Invenţia se referă la tuburile termice 

electrohidrodinamice şi poate fi utilizată în 
calitate de sursă de alimentare. 
Tubul termic electrohidrodinamic include un 
corp (1) cu o zonă de evaporare (2) în partea 
de jos, o zonă de condensare (3) în partea 
de sus şi un canal (4). Între zona de conden-
sare (3) şi canal (4) este amplasat un perete 
despărţitor (9), de care sunt fixate două con-
ducte de vapori (10), o conductă centrală de 
condensat (16) şi două conducte laterale de 
condensat (7), capetele de sus ale cărora 
comunică cu zona de condensare (3), toto-
dată capătul de sus al conductei centrale de 
condensat (16) este instalat mai sus decât 
capetele de sus ale conductelor laterale de 
condensat (7), iar capătul de jos al acesteia 
este instalat în interiorul unei structuri capilare 
(11), amplasate în zona de evaporare (2). 
Tubul termic mai include două capacităţi ci-

lindrice metalice (13), plasate în afara corpu-
lui (1), pe exterior fiecare fiind dotată cu un 
înveliş dielectric (14). În partea de sus capa-
cităţile (13) comunică cu capetele opuse ale 
conductelor laterale de condensat (7), dotate 
cu nişte duze (8), iar partea de jos a capaci-
tăţilor (13) comunică prin nişte conducte (17) 
cu structura capilară (11). Conductele latera-
le de condensat (7) şi conductele (17) sunt 
dotate cu nişte suporturi dielectrice (12). În 
interiorul capacităţilor (13), mai jos de duzele 
(8), este instalat câte un electrod de ionizare 
(5) şi un colector de sarcină (6), executat în 
formă de plasă, fiecare fiind conectat la cor-
pul metalic al capacităţii (13), totodată fiecare 
electrod de ionizare (5) este conectat prin in-
termediul unor borne de tensiune înaltă (15) 
la corpul metalic al capacităţii opuse. 

 
  Revendicări:1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Electrohydrodynamic heat pipe 
(57) The invention relates to electrohydrodynamic 

heat pipes and can be used as power source. 
The electrohydrodynamic heat pipe includes 
a casing (1) with an evaporation zone (2) in 
the lower part, a condensation zone (3) in the 
upper part and a channel (4). Between the 
condensation zone (3) and the channel (4) is 
placed a partition wall (9), to which are at-
tached two steam lines (10), a central con-
densate line (16) and two lateral condensate 
lines (7), whose upper ends communicate 
with the condensation zone (3), at the same 
time the upper end of the central condensate 
line (16) is mounted above the upper ends of 
the lateral condensate lines (7), and its lower 
end is mounted inside a capillary structure 
(11), placed in the evaporation zone (2). The 
heat pipe further includes two cylindrical 
metal capacities (13), placed outside the cas-
ing (1), each of which is provided on the out-
side with a dielectric sheath (14). In the up-
per part the capacities (13) communicate 
with the opposite ends of the lateral conden-
sate lines (7), fitted with nozzles (8), and the 
lower part of capacities (13) communicates 
through pipelines (17) with the capillary 
structure (11). The lateral condensate lines 
(7) and the pipelines (17) are provided with 
dielectric substrates (12). Inside the capaci-
ties (13), below the nozzles (8), is installed 
an ionizing electrode (5) and a charge collector 
(6), made in the form of grid, each of which is 
connected to the metal body of the capacity 
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(13), at the same time each ionizing elec-
trode (5) is connected through high-voltage 
connectors 15) to the metal body of the op-
posite capacity. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Электрогидродинамическая тепловая 
труба 

(57) Изобретение относится к электрогидро-
динамическим тепловым трубам и может 
быть использовано в качестве источника 
питания. 
Электрогидродинамическая тепловая тру-
ба включает корпус (1) с зоной испарения 
(2) в нижней части, зоной конденсации (3) 
в верхней части и каналом (4). Между зо-
ной конденсации (3) и каналом (4) разме-
щена перегородка (9), к которой прикреп-
лены два паропровода (10), центральный 
конденсатопровод (16) и два боковых кон-
денсатопровода (7), верхние концы кото-
рых сообщаются с зоной конденсации (3), 
при этом верхний конец центрального 
конденсатопровода (16) установлен выше 
верхних концов боковых конденсатопро-
водов (7), а нижний ее конец установлен 
внутри капиллярной структуры (11), раз-
мещенной в зоне испарения (2). Тепловая 
труба еще включает две цилиндрические 
металлические емкости (13), расположен-
ные снаружи корпуса (1), каждая из кото-
рых с внешней стороны снабжена диэлек-
трической оболочкой (14). В верхней час-
ти емкости (13) сообщаются с противопо-
ложными концами боковых конденсато-
проводов (7), снабженными соплами (8), а 
нижняя часть емкостей (13) сообщается 
через трубопроводы (17) с капиллярной 
структурой (11). Боковые конденсатопро-
воды (7) и трубопроводы (17) снабжены 
диэлектрическими подложками (12). Внут-
ри емкостей (13), ниже сопел (8) установ-
лено по одному ионизирующему электро-
ду (5) и коллектору зарядов (6), выпол-
ненного в виде сетки, каждый из которых 
подключен к металлическому корпусу ем-
кости (13), при этом каждый ионизирую-
щий электрод (5) подключен посредством 
разъемов высокого напряжения (15) к ме-
таллическому корпусу противоположной 
емкости. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 

 
 
 

 
(11) 740 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)  

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

(21) s 2013 0150 
(22) 2013.08.28 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  NASTAS Vitalie, MD 
(54) Convertor de impedan ţă 
(57) Invenţia se referă la domeniile tehnicii de 

măsurare şi radioelectronicii şi poate fi utiliza-
tă pentru reproducerea impedanţelor virtuale 
cu reglare independentă a modulului şi fazei. 
Convertorul de impedanţă conţine două 
cleme (2, 7), un amplificator operaţional (1) 
cu două intrări şi o ieşire, un rezistor variabil 
(3) comandat de cod, conectat cu polii între 
intrarea inversoare şi ieşirea amplificatorului 
operaţional (1), un rezistor fix (4), conectat 
între intrarea neinversoare a amplificatorului 
operaţional (1) şi masă, un amplificator dife-
renţial (5) cu factor de transmisiune variabil 
în trepte, conectat cu intrările respectiv la 
ieşirea şi la intrarea neinversoare ale ampli-
ficatorului operaţional (1), un defazor (6) co-
mandat de cod cu posibilitatea reglării fazei 
în banda de valori 0…360° şi cu coeficient 
de amplificare unitar, conectat cu intrarea la 
ieşirea amplificatorului diferenţial (5), iar cu 
ieşirea − la intrarea neinversoare a ampli-
ficatorului operaţional (1), totodată clemele 
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(2, 7) sunt conectate respectiv la intrarea 
inversoare a amplificatorului operaţional (1) 
şi la masă. 

 
  Revendicări:1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Impedance converter 
(57) The invention relates to the field of measur-

ing equipment and radioelectronics and can 
be used for reproduction of virtual impedanc-
es with independent regulation of the modu-
lus and phase. 
The impedance converter comprises two 
terminals (2, 7), an operational amplifier (1) 
with two inputs and one output, a code-
controllable variable resistor (3), connected 
with the poles between the inverting input 
and the output of the operational amplifier 
(1), a fixed resistor (4), connected between 
the noninverting input of the operational am-
plifier (1) and the common wire, a differential 
amplifier (5) with stepwise-variable transmis-
sion coefficient, having its inputs connected, 
respectively, to the output and the nonin-
verting input of the operational amplifier (1), 
a code-controllable shifter (6) with the possi-
bility of controlling the phase in the range of 
values 0…360° and with unit amplification 
coefficient, having its input connected to the 
output of the differential amplifier (5) and its 
output − to the noninverting input of the ope-
rational amplifier (1), at the same time the 
terminals (2, 7) are connected respectively to 
the inverting input of the operational amplifier 
(1) and to the common wire. 
 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Конвертор импеданса 
(57) Изобретение относится к областям изме-

рительной техники и радиоэлектроники и 
может быть использовано для воспроиз-
ведения виртуальных импедансов с неза-
висимым регулированием модуля и фазы. 
Конвертор импеданса содержит две клеммы 
(2, 7), операционный усилитель (1) с дву-
мя входами и одним выходом, кодоуправ-
ляемый переменный резистор (3), вклю-
ченный полюсами между инвертирующим 
входом и выходом операционного усили-
теля (1), постоянный резистор (4), вклю-
ченный между неинвертирующим входом 

операционного усилителя (1) и общим 
проводом, дифференциальный усилитель 
(5) со ступенчато − регулируемым коэф-
фициентом передачи, подключенный вхо-
дами соответственно к выходу и к неин-
вертирующему входу операционного уси-
лителя (1), кодоуправляемый фазовраща-
тель (6) с возможностью регулирования 
фазы в диапазоне значений 0…360° и с 
единичным коэффициентом усиления, 
подключенный входом к выходу диффе-
ренциального усилителя (5), а выходом − 
к неинвертирующему входу операционно-
го усилителя (1), при этом клеммы (2, 7) 
подключены соответственно к инверти-
рующему входу операционного усилителя 
(1) и к общему проводу. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
(11) 741 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G06F 7/06 (2006.01)  

G06F 13/00 (2006.01)  
G06Q 20/02 (2012.01)  
G06Q 20/30 (2012.01)  

(21) s 2012 0027 
(22) 2012.02.07 
(71)(72)(73) CHIAN Ghenadie, MD 
(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Procedeu şi sistem interactive de vânzare 

cu discount 
(57) Invenţia se referă la procedee de vânzare 

prin intermediul cardurilor de reduceri virtua-
le, în special pentru a oferi reduceri la vânză-
rile de bunuri şi/sau servicii prin acces la sis-
temul interactiv de vânzare cu discount. 
Procedeul şi sistemul interactive de vânzare 
cu discount constau în accesul liber al utili-
zatorilor la o bază de date de publicitate şi 
discount al bunurilor şi/sau serviciilor, stocată 
pe un server (1), unit cu reţeaua Internet, 
introducerea de către ofertanţii de bunuri 
şi/sau servicii în baza de date prin interme-
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diul unor terminale (3), unite prin reţeaua In-
ternet cu serverul (1), a informaţiei după 
criteriile ce indică bunurile şi/sau serviciile, 
punctele de vânzare cu oferte de reduceri la 
acestea, perioada de ofertă a reducerilor, 
cuantumul reducerilor, volumul de bunuri 
şi/sau servicii oferite cu reduceri, precum şi 
numărul şi tipul de carduri de reduceri virtu-
ale puse la dispoziţia consumatorilor, care, la 
rândul lor, prin intermediul unor dispozitive 
de utilizator (2) cu aplicaţie de telefonie 
mobilă sau prin terminale (3I), unite prin 
reţeaua Internet cu serverul (1), selectează 
bunurile şi/sau serviciile oferite şi tipul de 
carduri de reduceri virtuale, achiziţionează 
cel puţin un card de reduceri virtuale sau un 
card cumulativ, personalizat, care se stochea-
ză nelimitat într-un coş virtual al consuma-
torului, aflat pe server (1). Bunurile şi/sau ser-
viciile solicitate se achiziţionează cu reduceri 
în punctele de vânzare a bunurilor şi/sau de 
prestare a serviciilor prin citirea de către 
dispozitivele de citire (4) a codului liniar şi/sau 
numeric de pe cardul de reduceri virtual, afişat 
pe ecranul dispozitivului de utilizator (2). 

 
  Revendicări:2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Interactive method and system of dis-
count sales 

(57) The invention relates to sale methods using 
virtual discount cards, in particular to provide 
discounts on sales of goods and/or services 
through access to the interactive system of 
discount sales. 
The interactive method and system of dis-
count sales consist in the  user free access 
to the goods and/or services advertising and 
discount database, stored on a server (1), 
connected to the Internet network, introduc-
tion by the  persons offering goods and/or 
services into the database through terminals 
(3), connected via the Internet network to the 
server (1), of information by the criteria indi-
cating the goods and/or services, points of 
sales with the discount offers for them, the 
discounting period, the discount rate, the 
volume of goods and/or services offered at 
discounts, as well as the number and type of 
virtual discount cards available to users, 
who, in turn, through user devices (2) with 
mobile phone application or via terminals 
(3I), connected via the Internet network to the 
server (1), select the proposed goods and/or 
services and the type of virtual discount 

cards, acquire at least one virtual discount 
card or a cumulative, personal card, which is 
stored indefinitely in a virtual basket of the 
consumer, on the server (1). The desired 
goods and/or services are purchased at a 
discount in the points of sale of goods and/or 
of rendering of services by reading by the 
readout devices (4) of the bar and/or digital 
code on the virtual discount card, displayed 
on the screen of the user’s device (2). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Интерактивные способ и система про-
даж с дисконтом 

(57) Изобретение относится к способам про-
дажи посредством виртуальных скидоч-
ных карт, в частности, для предоставле-
ния скидок при продажах товаров и/или 
услуг посредством доступа к интерактив-
ной системе продаж с дисконтом. 
Интерактивные способ и система продаж 
с дисконтом состоят в свободном доступе 
пользователей к базе данных рекламы и 
дисконта товаров и/или услуг, хранящейся 
на сервере (1), соединенном с Интернет 
сетью, ввод лицами предлагающими то-
вары и/или услуги в базу данных посред-
ством терминалов (3), соединенных через 
Интернет сеть с сервером (1), информа-
ции по критериям, которые указывают то-
вары и/или услуги, пункты продаж с пред-
ложениями о скидках на них, период пре-
доставления скидок, размер скидок, объ-
ем товаров и/или услуг, предоставляемых 
со скидками, а также количество и тип 
виртуальных скидочных карт, предостав-
ленных пользователям, которые, в свою 
очередь, посредством устройств пользо-
вателя (2) с приложением мобильной те-
лефонии или через терминалы (3I), со-
единенные через Интернет сеть с серве-
ром (1), выбирают предложенные товары 
и/или услуги и тип виртуальных скидочных 
карт, покупают по меньшей мере одну 
виртуальную скидочную карту или накопи-
тельную, персональную карту, которые 
неограниченно хранятся в виртуальной 
корзине потребителя, находящейся на 
сервере (1). Желаемые товары и/или ус-
луги приобретаются со скидкой в пунктах 
продаж товаров и/или предоставления ус-
луг считыванием считывающими устрой-
ствами (4) штрихового и/или цифрового 
кода с виртуальной скидочной карты, вы-
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веденной на экране устройства пользова-
теля (2). 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 

 
 
 

 
(11) 742 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H02M 7/06 (2006.01)  
(21) s 2013 0008 
(22) 2013.01.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, 

MD 
(54) Instala ţie pentru convertizarea tensiunii 

alternative în tensiune de curent continuu 
(variante) 

(57) Invenţia se referă la electrotehnică, şi anume 
la convertoarele de tensiune alternativă în 
tensiune de curent continuu. 
Instalaţia pentru convertizarea tensiunii al-
ternative în tensiune de curent continuu, con-
form primei variante, include o punte de 
redresare (1), intrarea căreia este conectată 
la bornele de alimentare (13), la ieşirea 
căreia sunt conectate n condensatoare de 
filtrare elementare (2), conectate în serie, un 
transformator de frecvenţă înaltă, bobina 
primară a căruia este formată din n secţii (4), 
fiecare secţie fiind conectată consecutiv cu 
un tranzistor de comutare (5), formând o 
ramură. Fiecare ramură este unită con-
secutiv cu următoarea, totodată toate sunt 
conectate la ieşirea punţii (1). Nodurile de 
conexiune (16) ale condensatoarelor (2) sunt 
unite cu nodurile de conexiune (17) ale 
ramurilor bobinei primare a transformatorului. 

Fiecare nod de conexiune (19) a unei secţii 
(4) cu tranzistorul (5), cu excepţia primului 
nod, este unit printr-o diodă de returnare (3) 
cu nodul de conexiune a începutului secţiei 
(4) precedente cu condensatorul (2). Insta-
laţia mai include un redresor, format dintr-o 
bobină de inductanţă (8), confecţionată pe 
acelaşi miez feromagnetic (12) cu bobina 
secundară (7) a transformatorului şi conec-
tată consecutiv cu aceasta, dar în contrafază 
cu secţiile (4) bobinei primare a transforma-
torului. Nodul de conexiune a bobinei secun-
dare (7) a transformatorului şi bobinei de 
inductanţă (8) este unit printr-o diodă de 
redresare (10) cu o diodă de redresare (9), 
unită consecutiv cu începutul bobinei secun-
dare (7) a transformatorului. Nodul de cone-
xiune a diodelor (9) şi (10) şi începutul bobi-
nei de inductanţă (8) sunt unite cu bornele 
(14) de conectare a sarcinii (6), între care es-
te conectat un condensator de filtrare (11). 
În instalaţie, conform variantelor doi şi trei, 
toate secţiile, cu excepţia primei, sunt execu-
tate cu câte o priză. 

 
  Revendicări:3 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Alternating current voltage-to-direct cur-
rent voltage conversion plant 

(57) This invention relates to the electrical engi-
neering, namely to alternating current volt-
age-to-direct current voltage converters. 
The alternating current voltage-to-direct cur-
rent voltage conversion plant, according to 
the first embodiment, comprises a rectifier 
bridge (1), whose input is connected to the 
supply terminals (13), to the output of which 
are connected n elementary filtering capaci-
tors (2), connected in series, a high-
frequency transformer, the primary winding 
of which is formed of n sections (4), each 
section is connected in series to a switching 
transistor (5), forming a branch. Each branch 
is connected in series to the next, at the 
same time all are connected to the output of 
the bridge (1). The connection nodes (16) of 
the capacitors (2) are connected to the con-
nection nodes (17) of the branches of the 
primary winding of the transformer. Each 
node of connection (19) of a section (4) to 
the transistor (5), except for the first node, is 
connected via a return diode (3) to the node 
of connection of the start of the previous sec-
tion (4) to the capacitor (2). The plant also 
includes a rectifier, consisting of an induct-
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ance coil (8), made on the same magnetic 
circuit (12) with the secondary winding (7) of 
the transformer and connected in series to it, 
but in antiphase with the sections (4) of the 
primary winding of the transformer. The node 
of connection of the secondary winding (7) of 
the transformer and the inductance coil (8) is 
connected through a rectifier diode (10) to a 
rectifier diode (9), connected in series to the 
start of the secondary winding (7) of the 
transformer. The connection node of the di-
odes (9) and (10) and the start of the induct-
ance coil (8) are connected to the load (6) 
connection terminals (14), between which is 
connected a filtering capacitor (11). 
In the plant, according to the second and 
third embodiments, all sections, except for 
the first, are made with a tap. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Установка для преобразования пере-
менного напряжения в напряжение 
постоянного тока (варианты) 

(57) Изобретение относится к электротехнике, 
а именно к преобразователям перемен-
ного напряжения в напряжение постоян-
ного тока. 
Установка для преобразования перемен-
ного напряжения в напряжение постоян-
ного тока, согласно первому варианту, 
включает выпрямительный мост (1), вход 
которого подключен к клеммам питания 
(13), к выходу которого подключены n 
элементарных фильтрующих конденсато-
ров (2), включенных последовательно, 
высокочастотный трансформатор, пер-
вичная обмотка которого состоит из n сек-
ций (4), каждая секция подключена после-
довательно с коммутирующим транзисто-
ром (5), образуя ветвь. Каждая ветвь со-
единена последовательно со следующей, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при этом все подключены к выходу моста 
(1). Узлы соединения (16) конденсаторов 
(2) соединены с узлами соединения (17) 
ветвей первичной обмотки трансформа-
тора. Каждый узел соединения (19) секции 
(4) с транзистором (5), за исключением 
первого узла, соединен через возвратный 
диод (3) с узлом соединения начала пре-
дыдущей секции (4) с конденсатором (2). 
Установка также включает выпрямитель, 
состоящий из катушки индуктивности (8), 
выполненной на одном магнитопроводе 
(12) со вторичной обмоткой (7) трансфор-
матора и соединенной последовательно с 
ней, но в противофазе с секциями (4) пер-
вичной обмотки трансформатора. Узел 
соединения вторичной обмотки (7) транс-
форматора и катушки индуктивности (8) 
соединен через выпрямительный диод 
(10) с выпрямительным диодом (9), со-
единенным последовательно с началом 
вторичной обмотки (7) трансформатора. 
Узел соединения диодов (9) и (10) и нача-
ло катушки индуктивности (8) соединены с 
клеммами (14) подключения нагрузки (6), 
между которыми подключен фильтрую-
щий конденсатор (11). 
В установке, согласно второму и третьему 
вариантам, все секции, за исключением 
первой, выполнены с одним отводом. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 5 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii  
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI  

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 MD 4239 C1 A61G 10/02 (2006.01)  
A61H 33/06 (2006.01)  
A61K 9/12 (2006.01)  
A61K 33/14 (2006.01)  
A61P 11/00 (2006.01)  
E04H 3/08 (2006.01) 

a 2012 0042 2012.05.15 7/2013 

2 MD 4240 C1 B27H 5/00 (2006.01)  
B27H 3/02 (2006.01)  
B27H 3/04 (2006.01)  
B27B 1/00 (2006.01)  
B65D 6/00 (2006.01)  
C12G 3/07 (2006.01) 

a 2012 0032 2012.03.26 7/2013 

3 MD 4241 C1 C02F 1/42 (2006.01)  
C02F 101/10 (2006.01)  
B01J 41/04 (2006.01)  
B01J 41/08 (2006.01)  
B01J 20/26 (2006.01)  
B01J 20/30 (2006.01) 

a 2012 0106 2012.06.11 7/2013 

4 MD 4242 C1 C12N 1/16 (2006.01)  
C12R 1/865 (2006.01)  
C12G 1/00 (2006.01)  
C12G 1/022 (2006.01) 

a 2012 0070 2012.04.06 7/2013 

5 MD 4243 C1 C12N 1/16 (2006.01)  
C12R 1/865 (2006.01)  
C12N 9/02 (2006.01) 

a 2012 0095 2012.10.31 7/2013 

6 MD 4244 C1 C12P 5/02 (2006.01)  
C25B 1/02 (2006.01)  
C25B 1/04 (2006.01)  
C25B 1/10 (2006.01)  
C25B 1/12 (2006.01)  
C25B 11/03 (2006.01)  
C01G 15/00 (2006.01)  
C01G 53/09 (2006.01) 

a 2012 0052 2012.06.11 7/2013 

7 MD 4245 C1 C23F 11/08 (2006.01)  
C23F 11/10 (2006.01)  
C23F 11/12 (2006.01)  
C07C 59/19 (2006.01) 

a 2012 0047 2012.04.19 7/2013 
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FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

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

menţiunea privind acordarea brevetului 

 
 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr.  
BOPI  

1 MD 651 Z A01C 1/06 (2006.01)  
A01N 43/12 (2006.01)  
C07J 71/00 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01) 

s 2013 0023 2013.02.13 7/2013 

2 MD 652 Z A01C 21/00 (2006.01)  
A01G 17/02 (2006.01)  
A01N 63/00 (2006.01)  
C05D 9/02 (2006.01) 

s 2012 0136 2012.10.03 7/2013 

3 MD 653 Z A01H 1/04 (2006.01)  
A01H 5/02 (2006.01) 

s 2013 0036 2013.02.28 7/2013 

4 MD 654 Z A61B 5/00 (2006.01) s 2012 0167 2012.11.20 7/2013 

5 MD 656 Z A61F 9/007 (2006.01) s 2013 0015 2013.02.04 7/2013 

6 MD 657 Z C02F 1/28 (2006.01)  
C02F 101/14 (2006.01)  
C02F 101/30 (2006.01)  
B01J 20/14 (2006.01)  
B01J 20/08 (2006.01) 

s 2013 0034 2011.03.18 7/2013 

7 MD 658 Z F02G 1/043 (2006.01)  
F02G 1/055 (2006.01)  
F02G 1/04 (2006.01) 

s 2013 0050 2013.03.15 7/2013 

8 MD 659 Z F03B 3/12 (2006.01)  
F03B 3/14 (2006.01)  
F03B 7/00 (2006.01)  
F03B 13/00 (2006.01)  
F03B 13/18 (2006.01)  
F03B 13/22 (2006.01) 

s 2013 0070 2013.04.18 7/2013 

9 MD 660 Z F03D 1/00 (2006.01)  
F03D 7/04 (2006.01)  
F22B 3/06 (2006.01)  
F04B 17/02 (2006.01) 

s 2013 0047 2013.03.12 7/2013 

10 MD 661 Z F03D 1/00 (2006.01)  
F03D 7/04 (2006.01)  
F03D 11/00 (2006.01) 

s 2013 0053 2013.03.19 7/2013 

11 MD 662 Z G01R 27/02 (2006.01)  
G01R 35/00 (2006.01) 

s 2013 0002 2013.01.11 7/2013 
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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.

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 apply for 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, granted plant variety patents and 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.



MD - BOPI 2/2014          PLANT VARIETIES

44

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 ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
PLANT VARIETIES MADE 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 патент 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 refused plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

MM9E 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   



SOIURI DE PLANTE                     MD - BOPI 2/2014  

 

 45

 
BZ9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 

Published plant variety patents applications / 
Опубликованные заявки на патент 

на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă  
a soiului 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование сорта 

1 2 3 4 5 

1 v 2013 0033 / 
  2013.11.13 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE 
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, MD; 
BALMUŞ Zinaida, MD; 
CERNOLEV Elena, MD; 
COTELEA Ludmila, MD; 
BOTNARENCO Pantelimon, MD; 
MAŞCOVŢEVA Svetlana, MD; 
BUTNĂRAŞ Violeta, MD 

ŞERLAI 
(Salvia sclarea) 
 
Sage 
(Salvia sclarea) 
 
Шалфей 
(Salvia sclarea) 
 

BALSAM 

2 v 2013 0034 / 
  2013.11.13 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE 
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, MD; 
BALMUŞ Zinaida, MD; 
COTELEA Ludmila, MD; 
BUTNĂRAŞ Violeta, MD; 
MAŞCOVŢEVA Svetlana, MD; 
BOTNARENCO Pantelimon, MD 

ANASON 
(Pimpinella anisum L.) 
 
Anise 
(Pimpinella anisum L.) 
 
Анис 
(Pimpinella anisum L.) 
 
 
 

AROMA DALBA 

3 v 2013 0035 / 
  2013.11.15 

a. GRĂDINA BOTANICĂ (INSTITUT) 
A ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 
 
b. PALANCEAN Alexei, MD; 
ROŞCA Ion, MD; 
ONICA Elisaveta, MD 
 

ARONIA 
(Aronia melanocarpa (Michx) 
Elliot) 
 
Aronia 
(Aronia melanocarpa (Michx) 
Elliot) 
 
Черноплодная ряби%на 
(Aronia melanocarpa (Michx) 
Elliot) 

ALECSANDRINA 

4 v 2013 0036 / 
  2013.11.15 
 

a. GRĂDINA BOTANICĂ (INSTITUT) 
A ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 
 
b. PALANCEAN Alexei, MD; 
ONICA Elisaveta, MD; 
ROŞCA Ion, MD 
 

CĂTINĂ ALBĂ 
(Hippophae rhamnoides L.) 
 
Common Sea Buckthorn 
(Hippophae rhamnoides L.) 
 
Облепиха 
(Hippophae rhamnoides L.) 

REGINA 
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1 2 3 4 5 

5 v 2013 0037 / 
  2013.11.15 
 

a. GRĂDINA BOTANICĂ (INSTITUT) 
A ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. PALANCEAN Alexei, MD;  
ONICA Elisaveta, MD;  
ROŞCA Ion, MD 

CĂTINĂ ALBĂ 
(Hippophae rhamnoides L.) 
 
Common Sea Buckthorn 
(Hippophae rhamnoides L.) 
 
Облепиха 
(Hippophae rhamnoides L.) 

ELISA 

6 v 2013 0038 / 
  2013.11.21 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 
 
b. JURAVELI Alexei, MD 
 

PRUN 
(Prunus domestica) 
 
European Plum 
(Prunus domestica) 
 
Слива 
(Prunus domestica) 

AJUR-1 

7 v 2013 0039 / 
  2013.11.29 

a. KWS SAAT AG, DE 
 
b. LEIPERT Rainer, DE 
 

PORUMB 
(Zea mays L.) 
 
Maize 
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза 
(Zea mays L.) 

KALUPAS 

8 v 2013 0040 / 
  2013.11.29 

a. KWS SAAT AG, DE 
 
b. LEIPERT Rainer, DE 
 

PORUMB 
(Zea mays L.) 
 
Maize 
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза 
(Zea mays L.) 

KORPORALIS 

9 v 2013 0041 / 
  2013.12.06 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. MIHNEA Nadejda, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD;  
GRATI Vasile, MD;  
SALTANOVICI Tatiana, MD;  
MIHNEA Mihaela, MD 

TOMATE 
(Solanum lycopersicum L.) 
 
Tomato 
(Solanum lycopersicum L.) 
 
Томат 
(Solanum lycopersicum L.) 
 

DELICIU 

10 v 2013 0042 / 
  2013.12.13 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. MAKOVEI Milania, MD;  
GUSEVA Liudmila, MD;  
BOTNARI Vasile, MD 

TOMATE 
(Solanum lycopersicum L.) 
 
Tomato 
(Solanum lycopersicum L.) 
 
Томат 
(Solanum lycopersicum L.) 

PRICHINDEL 

11 v 2013 0043 / 
  2013.12.13 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. MAKOVEI Milania, MD;  
GUSEVA Liudmila, MD;  
BOTNARI Vasile, MD 

TOMATE 
(Solanum lycopersicum L.) 
 
Tomato 
(Solanum lycopersicum L.) 
 
Томат 
(Solanum lycopersicum L.) 

VIVAT 
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FG9E  Brevete pentru soi de plantă eliberate / 
Issued plant variety patents / 

Выданные патенты на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety 
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический 
таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента /  
Дата предоставления  

1 v 2004 0016 /  
  2004.06.18 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, MD;  
BALMUŞ Zinaida, MD;  
JACOTĂ Anatolie, MD 

ARMURARIU  
(Silybum marianum L.) 
 
Milk Thistle 
(Silybum marianum L.) 
 
Расторопша пятнистая  
(Silybum marianum L.) 
 
 

ARGINTIU 141 / 2013.10.31 

2 v 2010 0018 /  
  2010.09.30 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, MD;  
BALMUŞ Zinaida, MD;  
COTELEA Ludmila, MD 

ŞERLAI  
(Salvia sclarea L.) 
 
Sage  
(Salvia sclarea L.) 
 
Шалфей  
(Salvia sclarea L.) 
 

AMBRA PLUS 142 / 2013.10.31 

 
 



1
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III 
Mărci / Trademarks 

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI 
în modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. În conformitate  

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

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile 
reînnoite prin procedura naţională. 
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a  
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte 
se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale 
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la 
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările interna-
ţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce se referă 
la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la adresele 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ sau 
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD. 

 

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of regis-
tration with the AGEPI, as established by Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of 

Trademarks. According to this Law the trademark is certified by a registration certificate issued by 
AGEPI. The registration certificate attests the priority date of the trademark and the exclusive right of 
the owner in the trademark for the goods and services entered in the certificate. 

Data on filed trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the nation-
al procedure shall be published in this Section. 

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 interna-
tional 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 at 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ or 
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ and on DVD carrier in the AGEPI library. 

 

P 

L 
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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 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 the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the 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 the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the non-examined application 

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

  Date of making information available to the public regarding the examined application 

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(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 

  The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice 
Classification), list of goods and/or services classified according thereto 
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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 Figura-
tive Elements of Marks (Vienna Classification) 

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a 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 mark  

(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 recording of any king of transaction in respect of applications or registrations (for example: change 
in ownersship, change in name or address, renunciation, termination 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 other legally related applications  

(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, country code according to 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 applicant or holder (in case of change in ownership) 

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

  Previous name or address of the applicant or holder (in case of change in ownership)  

(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 under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

  Data relating to priority of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of 
the document, application filing date, 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 a trademark 
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a 

representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents 
provided for in Art. 30 of the Law. 

Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person shall 
be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need for refusal 
of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against registration of 
a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of Article 8 of the Law. 

 

Î Î 

I 
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(210)   033761 
(220)   2013.09.20 
(730) Yahoo! Inc., US 

701 First Avenue, Sunnyvale, California 
94089, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
09   - hardware pentru calculator; software pentru 

a permite utilizatorilor să localizeze alţi jucă-
tori şi să joace jocuri prin intermediul reţelelor 
de comunicare; software pentru transmiterea 
poştei electronice; software pentru message-
ria electronică; software pentru transmisia 
electronică a datelor, imaginilor şi documen-
telor prin intermediul unei reţele globale de 
computere; software pentru asigurarea ca-
merelor de chat on-line (spaţii virtuale pentru 
discuţii) şi a avizierelor electronice pentru 
transmiterea mesajelor de interes general în 
rândul utilizatorilor; software utilizat pentru 
căutarea, extragerea, indexarea şi organiza-
rea datelor; software pentru îmbunătăţirea 
performanţei şi funcţionalităţii reţelelor de 
calculatoare; software pentru căutarea şi 
extragerea informaţiei, a site-urilor web şi a 
altor resurse pe reţelele de calculatoare; 
software pentru asigurarea unui catalog de 
informaţii, site-uri web şi resurse disponibile 
pe reţelele de calculatoare; software pentru 
asigurarea accesului utilizatorilor multipli la o 
reţea de calculatoare pentru diseminarea 
unei game largi şi diversificate de informaţii; 
software care conţine produse interactive de 
divertisment, ce le permite utilizatorilor să îşi 
personalizeze experienţa de vizionare, ascul-
tare şi joc prin selectarea şi aranjarea ecra-
nului, precum şi derularea elementelor audio, 
video şi audiovizuale de către utilizatori în 
domenii precum muzică, jocuri electronice, 
video şi industria divertismentului; accesorii 
şi periferice pentru calculator, şi anume căşti 
şi mouse pad-uri; programe de descărcare; 
înregistrări audio şi video, care pot fi descăr-
cate, cu muzică, spectacole muzicale şi ma-
teriale educaţionale; înregistrări audio muzi-
cale care pot fi descărcate; 

 

35   - servicii promoţionale şi publicitare pentru 
terţi, şi anume plasarea ecranelor publicitare 
şi promoţionale pentru terţi pe site-uri elec-
tronice accesate prin intermediul reţelelor de 
calculatoare; diseminarea materialului publi-
citar, şi anume asigurarea publicităţii şi a 

imaginilor grafice, multimedia şi interactive 
cu ajutorul reţelelor de calculatoare în scop 
de utilizare pe paginile de pornire personale; 
promovarea produselor şi serviciilor terţilor 
prin operarea unui shopping mall online cu 
linkuri către site-urile web cu amănuntul ale 
terţilor; furnizarea informaţiei prin Internet 
referitoare la produsele şi serviciilor terţilor în 
stilul unui ghid al cumpărătorului; servicii de 
shopping comparativ online; alcătuirea şi 
întreţinerea cataloagelor cu informaţie co-
mercială online; asigurarea unui catalog onli-
ne cu informaţie comercială şi rezidenţială; 
asigurarea serviciilor informaţionale de cata-
log online, precum şi reprezentarea hiper-
linkurilor către alte site-uri web; cataloage cu 
informaţie telefonică; consultanţă în afaceri şi 
asistenţă tehnică privind operarea, gestiu-
nea, promovarea şi comercializarea site-
urilor web pentru terţi; servicii de consultanţă 
în mediul afacerilor; asigurarea unui site web 
în domeniul oportunităţilor de angajare şi 
plasare în câmpul muncii care oferă schimb 
de informaţii; consultanţă de marketing în 
afaceri în domeniul site-urilor web online co-
merciale; servicii de trimitere în reţele de afa-
ceri generale, şi anume promovarea produ-
selor şi serviciilor terţilor prin furnizarea unor 
oportunităţi de afaceri şi recomandări în do-
meniu; servicii informaţionale de angajare; 
furnizarea informaţiei privind bonurile oferite 
de terţi; furnizarea informaţiei referitoare la 
produs consumatorului prin Internet; servicii 
de agendă şi memento (reamintire) în sco-
puri de afaceri prestate prin reţele de calcu-
latoare pentru organizarea şi înregistrarea 
programărilor şi evenimentelor în stilul unui 
site web cu proprietăţi de a organiza progra-
mări, memento şi întâlniri; 

 

38   - difuzarea şi livrarea conţinutului audio, video 
şi multimedia prin intermediul radioului, co-
municării celulare, comunicării fără fir, Inter-
netului, reţelelor de comunicare electronice şi 
reţelelor de calculatoare; servicii de poştă 
electronică; asigurarea accesului utilizatorilor 
multipli la reţele de calculatoare; asigurarea 
accesului utilizatorilor multipli la reţele de 
calculatoare pentru transferul şi diseminarea 
unei game largi de informaţii; asigurarea 
accesului de viteză înaltă la Internet; trans-
misiunea electronică a datelor, mesajelor, 
imaginilor şi documentelor prin intermediul 
reţelelor de calculatoare; servicii de telefonie 
prin Internet; asigurarea serviciilor de comu-
nicare telefonică prin terminale şi reţele de 
calculatoare; servicii de comunicare prin pag-
ing; servicii de mesagerie electronică de 
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înregistrare şi comunicare; asigurarea came-
relor de chat on-line şi a avizierelor/pano-
urilor de mesaje pentru transmiterea mesa-
jelor între utilizatori în domenii de interes 
general şi pentru jocuri; servicii de poştă 
vocală; servicii de mesagerie vocală; asigu-
rarea linkurilor de comunicare on-line care 
transferă utilizatorul site-ului web către alte 
pagini web locale şi globale; 

 

41   - servicii de divertisment în stilul jocurilor şi 
întrecerilor online nedescărcabile furnizate 
prin intermediul reţelelor de calculatoare; 
servicii pentru calculatoare online ce permit 
persoanelor să localizeze alţi jucători şi să 
joace jocuri prin reţelele de comunicare; fur-
nizarea informaţiei în legătură cu jocurile 
electronice şi de calculator; furnizarea conţi-
nutului de divertisment multimedia nedescăr-
cabil, şi anume jocuri şi show-uri neîntrerupte 
cu elemente muzicale şi sportive prin inter-
mediul reţelelor de calculatoare; difuzarea 
programelor de divertisment continue prin 
intermediul radioului, comunicării celulare, 
comunicării fără fir, Internetului, reţelelor de 
comunicare electronice şi reţelelor de calcu-
latoare din domenii cum ar fi ştiri, meteo, 
sport, călătorii, evenimente curente, informa-
ţii de referinţă, informaţii de carieră, calcula-
toare, tehnologii, shopping, filme, teatru, mu-
zică, sănătate, educaţie, ştiinţă şi finanţe; 
producerea programelor video muzicale pen-
tru difuzare în reţele de comunicare; servicii 
de divertisment, şi anume furnizarea informa-
ţiei în domeniul educaţiei, distracţiilor, eve-
nimentelor curente, ştirilor şi sportului pentru 
copii şi adulţi prin intermediul reţelelor de 
calculatoare; asigurarea listing-urilor de tele-
viziune şi amuzament prin Internet; organiza-
rea şi gestiunea competiţiilor şi diviziilor spor-
tive imaginare; furnizarea ştirilor sportive 
virtuale online; furnizarea informaţiilor spor-
tive prin telefon, telefon celular, dispozitive 
de comunicare fără fir şi Internet; furnizarea 
informaţiei în domeniul sportului, scorurilor 
sportive, statisticilor sportive, statisticilor ju-
cătorilor, comentariilor sportive transmise în 
direct şi comentariilor editoriale sportive prin 
Internet; furnizarea informaţiilor şi ştirilor on-
line în domeniul instruirii la angajare; asigu-
rarea unui site web care să conţină specta-
cole muzicale, videoclipuri muzicale, filme, 
interviuri ale celebrităţilor, talk show-uri, 
avanpremiera show-urilor de televiziune, 
fotografii şi alte materiale multimedia aferen-
te divertismentului; servicii fotografice online; 
furnizarea informaţiei, muzicii preînregistrate 
nedescărcabile în domeniul muzical, precum 

şi comentarii, articole despre muzică, toate 
prin intermediul reţelelor de calculatoare; furni-
zarea informaţiei cu privire la arta fotografică; 

 

42   - servicii de calculator, şi anume creare de 
indecşi informaţionali, site-uri şi alte resurse 
disponibile în reţele de calculatoare pentru 
alţii; căutarea şi extragerea informaţiei, site-
urilor şi altor resurse disponibile în reţele de 
calculatoare pentru alţii; servicii de motoare 
de căutare pentru alţii; proiectarea, crearea, 
găzduirea şi întreţinerea site-urilor web pen-
tru alţii; asigurarea utilizării temporare a 
software-ului nedescărcabil online pentru 
utilizare la proiectarea, crearea, găzduirea, 
întreţinerea şi operarea paginilor web perso-
nale; furnizarea paginilor web personalizate 
online conţinând informaţii definite de utiliza-
tor, care includ motoare de căutare şi linkuri 
web online către alte site-uri web; servicii de 
înregistrare a numelui/denumirii domeniului; 
servicii de cartografiere computerizată onli-
ne; servicii de cartografiere, şi anume asigu-
rarea unui site web şi a linkurilor spre infor-
maţii geografice, imagini cartografice şi dirija-
rea călătoriei; servicii de calculator, şi anume 
software de calculator nedescărcabil furnizat 
online pentru filtrarea mesajelor spam, pro-
tecţia firewall şi controlul parental. 

 

 
 
 
(210) 033762 
(220) 2013.09.20 
(730) Tumblr, Inc., US 

35 East 21st Street, 6th Floor, New York, 
New York 10010, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
09   - software pentru a permite încărcarea, des-

cărcarea, accesarea, postarea, afişarea, acti-
vitatea de blogging, legarea, partajarea sau 
furnizarea în alt mod a informaţiei sau 
mediilor electronice prin intermediul calcula-
torului, Internetului şi altor reţele de comuni-
care; software de aplicaţie pentru dispozi-
tivele mobile de comunicare, şi anume soft-
ware care permite încărcarea, descărcarea, 
accesarea, postarea, afişarea, activitatea de 
blogging, legarea, partajarea sau furnizarea 
în alt mod a informaţiei sau suporturilor elec-
tronice prin intermediul calculatorului, reţe-
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lelor de comunicare; publicaţii electronice ne-
descărcabile, şi anume reviste care conţin 
conţinut specificat de utilizator în domeniu de 
interes general; software descărcabil pentru 
calculatoare, aparate de comunicare electro-
nice digitale manuale portabile, dispozitive 
de comunicare mobile, aparate de comunica-
re cu şi fără fir pentru reţele sociale; software 
descărcabil în stilul aplicaţiilor mobile pentru 
utilizare la calculatoare, aparate de comuni-
care electronice digitale manuale portabile, 
dispozitive de comunicare mobile, aparate de 
comunicare cu şi fără fir pentru crearea, par-
tajarea şi postarea de conţinut şi bloguri pe 
Internet; instrumente de elaborare de soft-
ware; software pentru utilizare în calitate de 
interfaţă de programare a aplicaţiei (IPA) 
pentru utilizare în elaborarea altor aplicaţii 
software; 

 

35   - servicii de publicitate şi marketing prestate 
prin metode indirecte de comunicare de mar-
keting, şi anume suporturi de informaţii, 
marketingul motoarelor de căutare, market-
ing de cercetare, marketing pe Internet, mar-
keting mobil, blogging şi alte forme de canale 
de comunicare pasive, partajabile sau virale; 
servicii publicitare şi de cataloage cu infor-
maţie, şi anume promovarea serviciilor terţi-
lor prin furnizarea unei pagini web care con-
ţine linkuri cu trimitere spre site-uri web ale 
terţilor; servicii de publicitate şi marketing on-
line pentru terţi; 

 

38   - servicii de calculator, şi anume furnizarea 
facilităţilor online pentru interacţiunea în timp 
real dintre şi între utilizatorii de calculatoare, 
calculatoare compacte şi mobile, precum şi 
dispozitive de comunicare cu şi fără fir pri-
vind subiecte de interes general; servicii de 
telecomunicaţii, şi anume transmisiunea 
electronică a mesajelor, textelor, conţinutului 
multimedia, muzicii, video, audio, animaţiei şi 
imaginilor prin intermediul unei reţele globale 
de calculatoare; asigurarea linkurilor de co-
municare online care transferă utilizatorii 
site-ului web spre alte site-uri web; servicii de 
partajare peer-to-peer (de la egal la egal), şi 
anume transmisiunea electronică a fişierelor 
foto digitale printre utilizatorii Internetului; 
furnizarea muzicii digitale prin transmisiunea 
electronică; 

 

41   - servicii de publicare electronică, şi anume 
publicarea lucrărilor online ale terţilor conţi-
nând suporturi media, conţinuturi multimedia, 
video, filme, desene, imagini, texte, foto, 
conţinut generat de utilizator şi informaţia 
corespunzătoare prin Internet şi alte reţele 

de comunicare pe subiecte de interes ge-
neral; publicarea online a blogurilor terţilor; 
servicii de publicare electronică, şi anume 
publicarea lucrărilor ce conţin text şi grafică 
ale terţilor online cu conţinut informativ din 
domeniul divertismentului, educaţiei, proble-
melor sociale, politicii, problemelor culturale, 
economice, ştiinţifice şi de interes general; 
editarea publicaţiilor electronice; reviste on-
line, şi anume bloguri cu conţinut de interes 
general; aranjarea, organizarea, gestiunea şi 
găzduirea evenimentelor sociale distractive; 

 

42   - furnizarea software nedescărcabil online 
pentru reţele sociale, partajarea şi consuma-
rea de suporturi informaţionale prin interme-
diul Internetului; prestator de servicii de apli-
caţii (PSA) conţinând software pentru a per-
mite sau facilita încărcarea, descărcarea, 
scurgerea, postarea, afişarea, activitatea de 
blogging, linking, partajare sau furnizarea în 
alt mod a suporturilor sau informaţiei electro-
nice prin intermediul reţelelor de comunicare; 
asigurarea utilizării temporare a aplicaţiilor 
software nedescărcabile pentru reţele socia-
le; crearea unei comunităţi virtuale şi trans-
misiunea fişierelor audio, video, muzicale, 
imaginilor fotografice, textului, elementelor 
grafice şi datelor; asigurarea unui site web cu 
conţinut tehnologic care permite utilizatorilor 
să încarce şi să partajeze video, muzică, 
foto, text, grafice şi date; întreţinerea bloguri-
lor terţilor; asigurarea unei comunităţi online 
pentru utilizatori în scopul de a partaja infor-
maţie, foto, muzică, conţinuturi audio şi vi-
deo, a primi feedback, de a forma comunităţile 
virtuale şi de a se angaja în reţelele sociale; 

 

45   - servicii de reţea socială bazată pe Internet 
care permite utilizatorilor să comunice şi să 
partajeze, să stocheze, să transmită, să vi-
zualizeze şi să descarce text, imagini, conţi-
nut audio şi video şi alte materiale multime-
dia; servicii de reţea socială online; asigura-
rea unui site web de reţea socială în scopuri 
de divertisment. 

 
 
 
(210) 033774 
(220) 2013.09.24 
(730) QURAMAX LTD., GB 

ARTISAN HOUSE, 7 QUEENSBRIDGE, 
NORTHAMPTON, NN4 7BF, Regatul Unit 

(540)  
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(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 033811 
(220) 2013.09.27 
(310) 150870 
(320) 2013.03.29 
(330) MA 
(730) Omnicom International Holdings Inc., US 

720 California Street, San Francisco,  
California 94108, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, gri-închis, gri-deschis. 
(511) NCL(10-2013) 
35   - servicii de publicitate; servicii de marketing; 

producţie şi răspândire de materiale publici-
tare; asistenţă de afaceri pentru companii 
comerciale şi industriale; gestiunea afacerilor 
comerciale şi organizare, consultanţă şi asis-
tenţă în afaceri; informaţii pentru afaceri; 
informaţii comerciale; cercetări pentru afa-
ceri; informaţii statistice şi procesare de in-
formaţii statistice; procesare de date; promo-
varea vânzărilor; închiriere de materiale pu-
blicitare şi de reclame; publicitate direct prin 
poştă; cercetarea pieţei; sondaje de opinie; 

organizare de expoziţii; publicitate radio, 
televizată, pe panouri publicitare şi în presă; 
servicii publicitare şi de promovare; servicii 
de agenţii de publicitate; servicii de agenţii 
de marketing; planificare şi achiziţie media; 
servicii de afaceri referitoare la furnizarea de 
sponsorizări; servicii de afaceri legate de 
furnizarea de sponsorizări pentru publicitate 
şi programe de televiziune; căutare de spon-
sorizare; analiză de piaţă; contabilitate; re-
producere de documente; servicii ale agenţii-
lor de plasare a forţei de muncă; închiriere 
de maşini de birou şi echipamente de birou; 
furnizarea serviciilor sus-menţionate on-line 
dintr-o bază de date de calculator sau prin 
Internet; compilare de anunţuri publicitare 
destinate utilizării ca pagini web în Internet; 
servicii de informaţii, consultanţă şi sfaturi 
referitoare la serviciile sus-menţionate; 

 

38   - folosirea tehnologiilor de difuzare care permit 
utilizatorilor să transmită date, conţinut audio 
şi video prin Internet; telecomunicaţii; servicii 
de difuzare şi comunicaţii prin televiziune, 
radio şi telefon mobil; furnizarea de pagini 
web personale, camere de conversaţii şi 
buletine informative electronice on-line pen-
tru transmitere şi răspândire de mesaje între 
utilizatori; transmisie/expediere de ştiri şi 
informaţii referitoare la divertisment, celebri-
tăţi, filme, televiziune, muzică, sport, fotogra-
fie, educaţie, politică şi evenimente, produse 
şi servicii promoţionale; transmisie de sunete 
şi/sau imagini; telecomunicaţii de informaţii, 
inclusiv pagini web; furnizarea accesului la 
site-uri web de discuţii în Internet; transmite-
re de mesaje şi/sau imagini asistată de cal-
culator; poştă electronică; transmisie electro-
nică de corespondenţă şi mesaje; transfer şi 
răspândire de informaţii şi date prin interme-
diul reţelelor de calculatoare şi de televiziune 
şi prin Internet; servicii de telefonie mobilă, 
inclusiv mesaje text şi mesagerie vocală şi 
furnizarea accesului la video, jocuri, tonuri de 
apel, fişiere de date, programe (logouri, pro-
tectoare de ecran) şi muzică descărcabile; 
furnizarea de acces la baze de date în Inter-
net în scopuri de construire, dezvoltare şi 
menţinere de reţele de contacte în sectorul 
privat; furnizarea de acces la pagini web 
personale, camere de conversaţii, buletine 
informative sau la servicii de teleconferinţă; 
servicii de informaţii, consultanţă şi sfaturi, 
toate referitoare la serviciile sus-menţionate; 

 

41   - servicii de studiouri digitale, servicii de pro-
ducţie digitală; servicii de producţie şi post-
producţie de materiale audio, video şi servicii 
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aferente acestora pentru industriile de publi-
citate, filme cinematografice, video, difuzare, 
satelit, cablu şi televiziune; înregistrări muzi-
cale; editarea şi intensificarea sunetelor; 
mixare de dialoguri, muzică, efecte sonore, 
dialoguri şi naraţiuni; înlocuirea automată a 
dialogurilor; înregistrarea în direct de efecte 
sonore; post-producţie audio, redare audio şi 
augmentare audio; dublaj/postsincronizare şi 
înregistrare în limbi străine; post-producţie 
video, post-producţie audio; adăugarea de 
efecte vizuale şi de grafică la benzi video, 
benzi audio, medii digitale şi filme; procesa-
rea, editarea, augmentarea, refacerea, con-
vertirea şi reformatarea de filme, medii digita-
le şi benzi audio; editare de filme, medii digi-
tale şi benzi video; procesare de CD-uri, 
DVD-uri şi medii electronice; producţie şi 
efecte speciale pentru anunţuri publicitare, 
filme şi televiziune; închiriere de echipamen-
te utilizate pentru producţia de filme, medii 
digitale şi benzi video şi în lucrări de post-
producţie; consultanţă referitoare la serviciile 
sus-menţionate; divertisment; educaţie, in-
struire, formare şi pregătire profesională; 
divertisment, educaţie şi instruire prin sau în 
legătură cu radioul şi televiziunea; producţie, 
prezentare, distribuţie, difuzare simultană, 
distribuire în reţea şi închiriere de programe 
de televiziune şi radio care conţin anunţuri 
publicitare, divertisment interactiv, filme şi 
înregistrări video şi sonore, discuri compacte 
interactive şi CD-ROM-uri; producţie şi închi-
riere de materiale de educaţie şi instruire; 
servicii de editare; furnizare de publicaţii 
electronice, muzică digitală şi divertisment 
digital (nedescărcabile) on-line; organizarea 
de expoziţii şi târguri în scopuri culturale sau 
educative; închiriere de echipamente de di-
fuzare radio şi de televiziune; servicii de va-
lorificare a filmelor şi animaţiei; inclusiv toate 
serviciile sus-menţionate prestate on-line 
dintr-o reţea de calculatoare sau prin Internet 
sau extraneturi; 

 

42   - producţie şi dezvoltare de materiale publicita-
re digitale pentru promovarea de produse şi 
servicii ale terţilor; producţie de materiale 
publicitare şi de marketing digitale; producţie 
şi dezvoltare de publicitate online pentru terţi; 
creare, producţie şi întreţinere de site-uri 
web; dezvoltare de tehnologii de difuzare 
care permit utilizatorilor să transmită date, 
conţinut audio şi video prin Internet; gestiune 
şi dezvoltare de conţinut web; dezvoltare de 
aplicaţii software utilizate pentru publicitate 
online şi pentru marketing în reţele sociale; 
marketing pe motoare de căutare, dezvoltare 

de cuvinte cheie, optimizarea motoarelor de 
căutare, strategii de linkuri, şi anume dezvol-
tarea metodologiei de creare a link-urilor de 
intrare la site-urile web ale terţilor; dezvoltare 
de meta-date. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.09; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 033867 
(220) 2013.10.15 
(730) MasterCard International Incorporated, 

corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2013) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; servicii financiare; servicii bancare şi de 
credit; acordarea cartelelor de credit, carte-
lelor de debit, cartelelor de credit neprelungit 
şi cartelelor plătite în prealabil cu limită de 
consum încărcată; servicii bancare, de plată, 
de credit, de debit, de plăţi curente, de plată 
a banilor în numerar, de acces la depozitele 
cu valoare adunată; servicii de achitare a 
facturilor; servicii de cartele de credit, cartele 
de debit, cartele de plăţi curente, cartele 
plătite în prealabil şi cartele cu limită de con-
sum încărcată; verificarea cecurilor şi servicii 
de achitare a cecurilor; servicii de maşini 
automate de numărare a banilor/bancomate; 
procesarea tranzacţiilor financiare atât on-
line printr-o bază de date de calculator sau 
prin mijloace de telecomunicaţie, cât şi la 
punctele de vânzare; procesarea tranzacţiilor 
financiare de către deţinătorii de cartele prin 
maşini automate de numărare a bani-
lor/bancomate; livrarea detaliilor privind ba-
lanţa, depozitele şi extragerile de bani către 
deţinătorii de cartele prin maşini automate de 
numărare a banilor/bancomate; servicii de 
achitare a conturilor şi de autorizare; servicii 
de asigurare a călătorilor; emiterea şi răs-
cumpărarea cecurilor de călătorie şi a bonu-
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rilor de călătorie; servicii de autentificare a 
plătitorului; verificarea informaţiei financiare; 
cifrarea şi descifrarea informaţiei financiare; 
întreţinerea înregistrărilor financiare; transfe-
ruri electronice de fonduri şi schimb valutar; 
diseminarea informaţiei financiare prin Inter-
net şi alte reţele de calculatoare; servicii de 
plată la distanţă; servicii de portmonee elec-
tronice cu limită de consum încărcată; 
acordarea fondurilor electronice şi transferuri 
de valută, servicii de plată electronică, servi-
cii de cartele telefonice plătite în prealabil, 
servicii de plată a banilor în numerar şi 
servicii de autorizare a tranzacţiilor şi de 
achitare a conturilor; prestarea serviciilor de 
debit şi credit prin intermediul dispozitivelor 
de identificare a frecvenţelor radio (trans-
ponderelor); prestarea serviciilor de debit şi 
credit prin intermediul dispozitivelor de comu-
nicaţie şi telecomunicaţie; servicii de asigura-
re a călătorilor; servicii de verificare a 
cecurilor; servicii de emitere şi răscumpă-
rare, toate referitoare la cecuri de călătorie şi 
bonuri de călătorie; prestarea serviciilor 
financiare pentru asistenţa serviciilor de 
vânzare cu amănuntul prestate prin mijloace 
de telecomunicaţie mobilă, inclusiv servicii 
de plată prin dispozitive fără fir; prestarea 
serviciilor financiare pentru asistenţa servi-
ciilor de vânzare cu amănuntul prestate on-
line, prin reţele sau alte mijloace electronice 
folosind informaţie digitalizată electronic; 
servicii de schimb de valori, şi anume schimb 
sigur de valori, inclusiv a banilor electronici, 
prin reţele de calculatoare accesibile prin 
intermediul cartelelor smart; servicii de plată 
a facturilor prestate printr-o pagină web; 
operaţii bancare on-line; servicii financiare 
prestate prin telefon şi prin reţeaua globală 
de calculatoare sau Internet; servicii imobi-
liare; servicii în domeniul proprietăţii imo-
biliare; servicii de asigurare în domeniul 
imobilului; asigurări pentru posesorii de 
proprietate; asigurări referitoare la propri-
etate; finanţări în domeniul imobilului; servicii 
de broker în domeniul imobilului; apreciere 
imobilului; servicii prestate de agenţii imo-
biliare; evaluarea imobilului; administrarea 
imobilului; administrarea afacerilor financiare 
referitoare la imobil; acordarea împrumu-
turilor în domeniul imobilului; servicii de 
finanţare referitoare la dezvoltarea în do-
meniul imobilului; servicii financiare de bro-
ker în domeniul imobilului; servicii financiare 
referitoare la proprietatea imobiliară şi la 
construcţii; servicii financiare pentru procu-
rarea imobilului; întocmirea acordurilor de 

împrumuturi contra imobil girat; întocmirea 
acordurilor de posesie împărţită în acţiuni a 
imobilului; aranjarea obţinerii finanţării pentru 
procurarea imobilului; acordarea asistenţei în 
achiziţionare şi investire în domeniul imobi-
lului; investiţii de capital în domeniul imobi-
lului; investiţii în domeniul proprietăţii comer-
ciale; servicii financiare referitoare la achiz-
iţionarea proprietăţii; servicii financiare refe-
ritoare la vânzarea proprietăţii; evaluarea 
financiară a proprietăţii de pământ absolute; 
evaluarea financiară a proprietăţii închiriate; 
aranjarea închirierii imobilului; aranjarea 
leasingului imobilului; leasingul proprietăţii; 
leasingul proprietăţii imobiliare; leasingul 
proprietăţii de pământ absolute; servicii de 
management al proprietăţii referitoare la 
tranzacţii în domeniul proprietăţii imobiliare; 
evaluarea proprietăţii; managementul porto-
foliului în domeniul proprietăţii; managemen-
tul proprietăţii; avize referitoare la posesia 
imobilului; consultaţii şi avize referitoare la 
evaluarea imobilului; consultaţii şi avize în 
domeniul imobilului corporativ; servicii de 
informare computerizată referitoare la imobil; 
consultaţii referitoare la imobil; livrarea 
informaţiei privind proprietatea imobiliară; 
livrarea informaţiei privind piaţa de propri-
etate; servicii în domeniul imobilului, şi anu-
me cercetări referitoare la achiziţia imobilului; 
servicii în domeniul imobilului, şi anume 
cercetări referitoare la licitaţii de imobil. 

 

 

 
 
(210) 033874 
(220) 2013.10.17 
(730) DND MEDIA S.R.L., MD 

Str. Serghei Lazo nr. 40,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
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materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 033895 
(220) 2013.10.23 
(730) GHITER Igori, MD 

Bd. Traian nr. 2, bloc 3, ap. 8,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

 
 
 
(210) 033904 
(220) 2013.10.25 
(730) PIC Samuil, MD 

Str. Lipcani nr. 1 A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 033905 
(220) 2013.10.25 
(730) PIC Samuil, MD 

Str. Lipcani nr. 1 A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 033922 
(220) 2013.10.28 
(730) DOROFTEI Veaceslav, MD 

Str. Nicolae H. Costin nr. 63/2, ap. 123,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.12; 27.05.08; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 033926 
(220) 2013.10.31 
(730) QURAMAX LTD., GB 

ARTISAN HOUSE, 7 QUEENSBRIDGE, 
NORTHAMPTON, NN4 7BF, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
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alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 
 
 
(210) 033927 
(220) 2013.10.31 
(730) QURAMAX LTD., GB 

ARTISAN HOUSE, 7 QUEENSBRIDGE, 
NORTHAMPTON, NN4 7BF, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 
 
 
(210) 033939 
(220) 2013.10.30 
(730) OAO "TMK", RU 

40 Pokrovka street, bldg. 2a, Moscow 
105062, Federaţia Rusă 

(540)  
 

 

(511) NCL(10-2013) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căi-
le ferate; cabluri şi fire metalice (neelectri-
ce); produse de lăcătuşărie şi feronerie me-
talică; tuburi metalice; produse metalice ne-
cuprinse în alte clase; armături pentru con-
ducte de aer comprimat; armături de con-
strucţii; rezervoare metalice; grinzi metalice; 
butelii (recipiente metalice) pentru gaz com-
primat sau aer lichid; tambure nemecanice 
de bobinat pentru ţevi, furtunuri flexibile; 
blumuri de metale comune; bolţuri; bolţuri cu 
gaură; butoaie metalice; butoiaşe metalice; 
bancuri (cu menghine); şuruburi; coşuri (ne-
mecanice); porţi (portal); bucşe (produse de 
feronerie); panouri; articole de artă din meta-
le comune; produse de feronerie; valve pen-
tru conducte de scurgere; coturi pentru ţevi; 
colectoare pentru canalizare; coloane pentru 
clădiri, construcţii; table din oţel; turnătorie; 
armături pentru tuburi, conducte; piloni, 
stâlpi, suporturi de oţel; folii metalice; metale 
comune, brute sau semifabricate; metale 
piroforice; manşoane de îmbinare pentru 
ţevi; racorduri; platforme metalice prefabri-
cate; dispozitive de închidere a conductelor 
de apă; rezervoare pentru combustibil lichid; 
rezervoare pentru gaze comprimate sau aer 
lichid; tancuri plutitoare; racorduri pentru ţevi; 
aliaje din metale comune; oţel aliat; benzi de 
oţel; oţel brut sau semifabricat; conducte; 
conducte pentru instalaţii de ventilare şi de 
climatizare; conducte sub presiune (meta-
lice); ţevi; tuburi de scurgere a apei; tuburi de 
drenaj; conducte, conducte de apă; conduc-
te, conducte de oţel; conducte pentru încăl-
zire centrală; fontă brută sau semifabricată; 
deflectoare pentru coşuri de fum; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
celor pentru vehicule terestre); cuplaje şi 
organe de transmisie (cu excepţia celor pen-
tru vehicule terestre); tobe (piese de maşini); 
tambure mecanice pentru furtunuri; bobine; 
piese de maşini; canale orizontale de fum, 
canale de gaze, coşuri pentru cazane cu 
abur; buncăre pentru descărcare mecanice; 
sfredele de mină; ascensoare pentru vagoa-
ne; role de randalinat pentru maşini de tipărit; 
cilindri de laminoare; arbori cu manivelă, 
arbori cotiţi; arbori de transmisie; ventilatoare 
pentru motoare; ferăstraie (bancuri de lucru 
pentru mecanic) (organe de maşini); vântură-
tori; cuzineţi (organe de maşini); încălzitoare 
de apă (organe de maşini); troliuri (organe de 
maşini), turnuri de foraj; amortizoare pentru 
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motoare; capete de foraj (organe de maşini); 
capete portburghiu (organe de maşini); chiu-
lase; suflaiuri de sudare cu gaz; ciururi (ma-
şini sau organe de maşini); colectoare de 
noroi (maşini); maşini de gudronat; rulmenţi 
de antifricţiune (organe de maşini); rulmenţi 
cu role; lagăre cu ungere automată; lagăre 
pentru arbori de transmisie; rulmenţi, cuzi-
neţi, cutii de unsoare pentru fusuri de arbori 
(organe de maşini); 

 

11   - armături metalice de cuptoare; instalaţii de 
răcire pentru sobe; rezervoare de expansiune 
pentru sisteme de încălzire centrală; boilere; 
serpentine (părţi de instalaţii de distilare, de 
încălzire sau de răcire); accesorii de reglaj 
pentru aparate de apă; accesorii de reglaj 
pentru conducte de gaz; ţevi de flacără pentru 
cazane de încălzire; conducte pentru cazane 
de încălzire; conducte pentru sisteme sanitare; 

 

19   - conducte rigide nemetalice pentru construcţii; 
clapete pentru conducte de apă (cu excepţia 
celor din metal şi materiale plastice); con-
strucţii; construcţii transportabile; construcţii 
verticale de mare înălţime pentru linii electri-
ce; conducte sub presiune; conducte de apă; 
conducte de scurgere a apei; conducte de 
drenaj nemetalice; scări nemetalice; conduc-
te rigide; conducte ceramice; tuf; corniere; 
prelungiri pentru coşuri de fum, toate produ-
sele menţionate, cuprinse în această clasă. 

 

(531) CFE(5) 01.07.06; 26.02.03; 26.11.12; 27.05.17; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 033940 
(220) 2013.10.30 
(730) OAO "TMK", RU 

40 Pokrovka street, bldg. 2a, Moscow 
105062, Federaţia Rusă 

(540)  
 

 

(591) Culori revendicate: cărămiziu, negru. 
(511) NCL(10-2013) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice (neelectri-
ce); produse de lăcătuşărie şi feronerie me-
talică; tuburi metalice; produse metalice ne-
cuprinse în alte clase; armături pentru con-
ducte de aer comprimat; armături de con-
strucţii; rezervoare metalice; grinzi metalice; 
butelii (recipiente metalice) pentru gaz com-
primat sau aer lichid; tambure nemecanice 
de bobinat pentru ţevi, furtunuri flexibile; 
blumuri de metale comune; bolţuri; bolţuri cu 
gaură; butoaie metalice; butoiaşe metalice; 
bancuri (cu menghine); şuruburi; coşuri (ne-
mecanice); porţi (portal); bucşe (produse de 
feronerie); panouri; articole de artă din meta-
le comune; produse de feronerie; valve pen-
tru conducte de scurgere; coturi pentru ţevi; 
colectoare pentru canalizare; coloane pentru 
clădiri, construcţii; table din oţel; turnătorie; 
armături pentru tuburi, conducte; piloni, 
stâlpi, suporturi de oţel; folii metalice; metale 
comune, brute sau semifabricate; metale 
piroforice; manşoane de îmbinare pentru 
ţevi; racorduri; platforme metalice prefabri-
cate; dispozitive de închidere a conductelor 
de apă; rezervoare pentru combustibil lichid; 
rezervoare pentru gaze comprimate sau aer 
lichid; tancuri plutitoare; racorduri pentru ţevi; 
aliaje din metale comune; oţel aliat; benzi de 
oţel; oţel brut sau semifabricat; conducte; 
conducte pentru instalaţii de ventilare şi de 
climatizare; conducte sub presiune (metali-
ce); ţevi; tuburi de scurgere a apei; tuburi de 
drenaj; conducte, conducte de apă; conduc-
te, conducte de oţel; conducte pentru încălzi-
re centrală; fontă brută sau semifabricată; 
deflectoare pentru coşuri de fum; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
celor pentru vehicule terestre); cuplaje şi 
organe de transmisie (cu excepţia celor pen-
tru vehicule terestre); tobe (piese de maşini); 
tambure mecanice pentru furtunuri; bobine; 
piese de maşini; canale orizontale de fum, 
canale de gaze, coşuri pentru cazane cu 
abur; buncăre pentru descărcare mecanice; 
sfredele de mină; ascensoare pentru vagoa-
ne; role de randalinat pentru maşini de tipărit; 
cilindri de laminoare; arbori cu manivelă, 
arbori cotiţi; arbori de transmisie; ventilatoare 
pentru motoare; ferăstraie (bancuri de lucru 
pentru mecanic) (organe de maşini); vântură-
tori; cuzineţi (organe de maşini); încălzitoare 
de apă (organe de maşini); troliuri (organe de 
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maşini), turnuri de foraj; amortizoare pentru 
motoare; capete de foraj (organe de maşini); 
capete portburghiu (organe de maşini); chiu-
lase; suflaiuri de sudare cu gaz; ciururi (ma-
şini sau organe de maşini); colectoare de 
noroi (maşini); maşini de gudronat; rulmenţi 
de antifricţiune (organe de maşini); rulmenţi 
cu role; lagăre cu ungere automată; lagăre 
pentru arbori de transmisie; rulmenţi, cuzi-
neţi, cutii de unsoare pentru fusuri de arbori 
(organe de maşini); 

 

11   - armături metalice de cuptoare; instalaţii de 
răcire pentru sobe; rezervoare de expansiu-
ne pentru sisteme de încălzire centrală; boi-
lere; serpentine (părţi de instalaţii de disti-
lare, de încălzire sau de răcire); accesorii de 
reglaj pentru aparate de apă; accesorii de 
reglaj pentru conducte de gaz; ţevi de flacără 
pentru cazane de încălzire; conducte pentru 
cazane de încălzire; conducte pentru sisteme 
sanitare; 

 

19   - conducte rigide nemetalice pentru construcţii; 
clapete pentru conducte de apă (cu excepţia 
celor din metal şi materiale plastice); con-
strucţii; construcţii transportabile; construcţii 
verticale de mare înălţime pentru linii electri-
ce; conducte sub presiune; conducte de apă; 
conducte de scurgere a apei; conducte de 
drenaj nemetalice; scări nemetalice; con-
ducte rigide; conducte ceramice; tuf; corniere; 
prelungiri pentru coşuri de fum, toate produ-
sele menţionate, cuprinse în această clasă. 

 

(531) CFE(5) 01.07.06; 26.02.03; 26.11.12; 27.05.17; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 033942 
(220) 2013.10.31 
(730) MOLDOVA în PROGRES, asociaţie 

obştească, MD 
Bd. Moscova nr. 12, ap. 6,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2013) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-

primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee. 

 

 
 
 
(210) 033943 
(220) 2013.10.30 
(730) Teavana Corporation, corporaţie 

din statul Georgia, US 
Suite 1480, 3630 Peachtree Road,  
NE, Atlanta, Georgia, 30326,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - ceaiuri şi amestecuri de ceai; bomboane, şi 

anume bomboane mentolate cu aromă de 
ceai; miere în formă de lingură; ceai şi bău-
turi pe bază de ceai de plante şi concentrate 
cu aromă de fructe; dulciuri congelate cu 
ceai, ceai de plante şi arome de fructe; ca-
cao, ceai de plante şi ceai non-herbal; ceai, 
cacao şi băuturi; băuturi pe bază de praf de 
ciocolată şi băuturi pe bază de vanilie; sosuri 
pentru adăugare în băuturi; sirop de ciocola-
tă; siropuri aromate pentru adăugare în bău-
turi; ceai instant; îngheţată şi dulciuri conge-
late, şi anume îngheţată, lapte îngheţat, iaurt 
congelat, deserturi congelate pe bază de 
soia; bomboane şi dulciuri şi anume ciocola-
tă, zahăr, bomboane cu migdale şi dulciuri 
congelate; produse de patiserie, şi anume 
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brioşe, biscuiţi, fursecuri, prăjituri, produse 
de patiserie şi pâine; batoane alimentare, şi 
anume batoane alimentare pe bază de cere-
ale şi batoane alimentare pe bază de ovăz; 
zahăr, condimente, miere, agave, siropuri 
aromate pentru prepararea băuturilor; 

 

35   - administrarea comercială; gestiunea afaceri-
lor comerciale; servicii de franciză, şi anume 
furnizarea de asistenţă tehnică la deschide-
rea şi funcţionarea restaurantelor, cafenele-
lor, ceainăriilor şi snack-barurilor; servicii de 
comercializare pentru terţi prestate de maga-
zine de vânzare cu amănuntul a cafelei, cea-
iului, cacao, produselor alimentare gata pre-
parate şi ambalate, aparatelor electrice şi 
neelectrice referitoare la ceai, ustensilelor 
casnice, ustensilelor de bucătărie, articolelor 
din sticlă, cadourilor, farfuriilor, bolurilor, con-
tainerelor pentru depozitare, statuetelor, figu-
rinelor, articolelor decorative, îmbrăcămintei, 
lumânărilor, substanţelor aromatizante, aro-
melor pentru interior, produselor pentru îngri-
jire personală, înregistrărilor muzicale şi căr-
ţilor; servicii de distribuire la comandă angro, 
servicii de vânzări angro, servicii de comer-
cializare pentru terţi prestate de magazine 
angro, toate referindu-se la cafea, ceai, ca-
cao, produse alimentare gata preparate şi 
ambalate, aparate electrice şi neelectrice 
referitoare la ceai, ustensile casnice, ustensi-
le de bucătărie, articole din sticlă, cadouri, 
farfurii, boluri, containere pentru depozitare, 
statuete, figurine, articole decorative, îmbră-
căminte, lumânări, substanţe aromatizante, 
arome pentru interior, înregistrări muzicale şi 
cărţi; servicii de comandă prin poştă şi co-
mandă prin catalog, servicii de comandă 
computerizată online, vânzarea computeriza-
tă cu amănuntul online prin adresarea directă 
a vânzătorului către utilizatorii finali, servicii 
de comandă online şi servicii de vânzare on-
line cu amănuntul, toate referindu-se la ca-
fea, ceai, cacao, produse alimentare gata 
preparate şi ambalate, aparate electrice şi 
neelectrice referitoare la ceai, ustensile cas-
nice, ustensile de bucătărie, articole din sti-
clă, cadouri, farfurii, boluri, containere pentru 
depozitare, statuete, figurine, articole decora-
tive, îmbrăcăminte, lumânări, substanţe 
aromatizante, arome pentru interior, înregis-
trări muzicale şi cărţi; registru computerizat 
on-line de cadouri şi registru aferent comen-
zii de cadouri; 

 

43   - restaurante, cafenele, cofetării, baruri de zi, 
baruri de ceai şi ceainării, camere de ceai 
(pentru ceremonia ceaiului); restaurante cu 

livrare la domiciliu şi restaurante cu comandă 
şi preluare personală a produselor alimenta-
re; servicii de catering; servicii contractuale 
de aprovizionare cu alimente; pregătirea 
bucatelor şi a băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 02.01.17; 04.05.05; 11.03.04; 26.11.08. 
 
 
 
(210) 033944 
(220) 2013.10.30 
(730) Teavana Corporation, corporaţie  

din statul Georgia, US 
Suite 1480, 3630 Peachtree Road,  
NE, Atlanta, Georgia, 30326,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - ceaiuri şi amestecuri de ceai; bomboane, şi 

anume bomboane mentolate cu aromă de 
ceai; miere în formă de lingură; ceai şi bău-
turi pe bază de ceai de plante şi concentrate 
cu aromă de fructe; dulciuri congelate cu 
ceai, ceai de plante şi arome de fructe; ca-
cao, ceai de plante şi ceai non-herbal; ceai, 
cacao şi băuturi; băuturi pe bază de praf de 
ciocolată şi băuturi pe bază de vanilie; sosuri 
pentru adăugare în băuturi; sirop de ciocola-
tă; siropuri aromate pentru adăugare în bău-
turi; ceai instant; îngheţată şi dulciuri conge-
late, şi anume îngheţată, lapte îngheţat, iaurt 
congelat, deserturi congelate pe bază de 
soia; bomboane şi dulciuri şi anume cioco-
lată, zahăr, bomboane cu migdale şi dulciuri 
congelate; produse de patiserie, şi anume 
brioşe, biscuiţi, fursecuri, prăjituri, produse 
de patiserie şi pâine; batoane alimentare, şi 
anume batoane alimentare pe bază de cere-
ale şi batoane alimentare pe bază de ovăz; 
zahăr, condimente, miere, agave, siropuri 
aromatizate pentru prepararea băuturilor; 

 

35   - administrarea comercială; gestiunea aface-
rilor comerciale; servicii de franciză, şi anu-
me furnizarea de asistenţă tehnică la deschi-
derea şi funcţionarea restaurantelor, cafene-
lelor, ceainăriilor şi snack-barurilor; servicii 
de comercializare pentru terţi prestate de 
magazine de vânzare cu amănuntul a cafe-
lei, ceaiului, cacao, produselor alimentare 
gata preparate şi ambalate, aparatelor elec-
trice şi neelectrice referitoare la ceai, ustensi-
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lelor casnice, ustensilelor de bucătărie, arti-
colelor din sticlă, cadourilor, farfuriilor, boluri-
lor, containerelor pentru depozitare, statuete-
lor, figurinelor, articolelor decorative, îmbră-
cămintei, lumânărilor, substanţelor aromati-
zante, aromelor pentru interior, produselor 
pentru îngrijire personală, înregistrărilor 
muzicale şi cărţilor; servicii de distribuire la 
comandă angro, servicii de vânzări angro, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine angro, toate referindu-se la 
cafea, ceai, cacao, produse alimentare gata 
preparate şi ambalate, aparate electrice şi 
neelectrice referitoare la ceai, ustensile cas-
nice, ustensile de bucătărie, articole din 
sticlă, cadouri, farfurii, boluri, containere pen-
tru depozitare, statuete, figurine, articole 
decorative, îmbrăcăminte, lumânări, substan-
ţe aromatizante, arome pentru interior, înre-
gistrări muzicale şi cărţi; servicii de comandă 
prin poştă şi comandă prin catalog, servicii 
de comandă computerizată online, vânzarea 
computerizată cu amănuntul online prin adre-
sarea directă a vânzătorului către utilizatorii 
finali, servicii de comandă online şi servicii 
de vânzare on-line cu amănuntul, toate 
referindu-se la cafea, ceai, cacao, produse 
alimentare gata preparate şi ambalate, apa-
rate electrice şi neelectrice referitoare la 
ceai, ustensile casnice, ustensile de bucă-
tărie, articole din sticlă, cadouri, farfurii, 
boluri, containere pentru depozitare, statu-
ete, figurine, articole decorative, îmbrăcămin-
te, lumânări, substanţe aromatizante, arome 
pentru interior, înregistrări muzicale şi cărţi; 
registru computerizat on-line de cadouri şi 
registru aferent comenzii de cadouri; 

 

43   - restaurante, cafenele, cofetării, baruri de zi, 
baruri de ceai şi ceainării, camere de ceai 
(pentru ceremonia ceaiului); restaurante cu 
livrare la domiciliu şi restaurante cu comandă 
şi preluare personală a produselor alimenta-
re; servicii de catering; servicii contractuale 
de aprovizionare cu alimente; pregătirea 
bucatelor şi a băuturilor. 

 

 
 
 
(210) 033945 
(220) 2013.10.30 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
16   - produse de imprimerie pentru afaceri, mate-

riale publicitare imprimate şi mijloace auxilia-
re imprimate pentru vânzări, cataloage, revis-
te, cărţi de vizită, formulare imprimate, pli-
curi, papetărie şi broşuri, toate produsele 
menţionate în domeniul cosmeticelor şi îngri-
jirii frumuseţii şi vânzărilor directe a cosmeti-
celor şi produselor pentru îngrijirea frumuse-
ţii; pungi cosmetice goale din plastic şi hârtie. 

 
 
 
(210) 033946 
(220) 2013.10.30 
(730) PERVANCIUC Alexandr, MD 

Str. Şt. Neaga nr. 37,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile. 

 

(531) CFE(5) 03.07.01; 26.01.15; 27.01.06; 27.03.03; 
27.05.01; 27.05.22. 
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(210) 033947 
(220) 2013.10.31 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 033948 
(220) 2013.10.31 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US 

One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - preparate pentru vaccinare umană. 
 

 
 
 
(210) 033950 
(220) 2013.11.05 
(730) EM Research Organization Inc., JP 

1478 Kishaba Kitanakagusuku, 901-2311, 
Okinawa, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
01   - produse chimice, antioxidanţi, inhibitori de ru-

gină, preparate pentru reglarea creşterii plan-
telor, preparate pentru stimularea creşterii 
plantelor, produse pentru îmbunătăţirea solu-
lui, fertilizanţi, fertilizanţi organici, compost; 

 

02   - vopsele; 
 

03   - săpunuri; produse cosmetice, produse pentru 
curăţarea dinţilor; 

 

16   - produse de imprimerie; cărţi, reviste; 
 
 
 
 
 
 
 

21   - articole din ceramică destinate scopurilor 
casnice; 

 

29   - carne, peşte, carene de pasăre şi vânat; 
extracte din carne; fructe şi legume conser-
vate, deshidratate şi gătite; jeleuri, gemuri, 
compoturi; ouă; lapte şi produse din lapte; 
uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

30   - sare; 
 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi se-
minţe, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 
şi flori naturale; alimente pentru animale; 
malţ; hrană pentru animale, şi anume făină 
de peşte, hrană sintetică pentru animale, 
tărâţe de orez, hrană mixtă, hrană pe bază 
de sos de soia, seminţe de soia, hrană pe 
bază de uleiuri, pulpă de amidon, mâncare 
de carne şi nutreţ combinat; 

 

32   - bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte 
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi su-
curi din fructe; siropuri şi alte preparate pen-
tru fabricarea băuturilor; băuturi răcoritoare, 
nectaruri de fructe, sucuri din legume şi bău-
turi din zer. 

 

 
 
 
(210) 033952 
(220) 2013.11.01 
(730) OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 

pharmacevticheskaya companiya "AIM", 
UA 
ul. Harkovskih diviziy, 20, Harkov, 61091, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

bacteriologice pentru scopuri medicale şi 
veterinare; preparate biologice pentru sco-
puri medicale; medicamente de uz uman; 
rădăcini de plante medicinale, ierburi medici-
nale; băuturi medicinale, infuzii medicinale, 
ierburi curative; poţiuni; infuzii pentru scopuri 
medicale; siropuri pentru scopuri farmaceuti-
ce; pastile pentru scopuri farmaceutice; cea-
iuri de ierburi pentru scopuri medicale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 033956 
(220) 2013.11.05 
(730) EM Research Organization Inc., JP 

1478 Kishaba Kitanakagusuku, 901-2311, 
Okinawa, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
01   - produse chimice, antioxidanţi, inhibitori de ru-

gină, preparate pentru reglarea creşterii plan-
telor, preparate pentru stimularea creşterii 
plantelor, produse pentru îmbunătăţirea so-
lului, fertilizanţi, fertilizanţi organici, compost; 

 

02   - vopsele; 
 

03   - săpunuri; produse cosmetice; produse pentru 
curăţarea dinţilor; 

 

16   - produse de imprimerie; cărţi, reviste; 
 

21   - articole de ceramică destinate scopurilor 
casnice; 

 

29   - carne, peşte, carne de pasăre şi vânat; ex-
tracte din carne; fructe şi legume conservate, 
deshidratate şi gătite; jeleuri, gemuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - sare; 
 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi se-
minţe, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 
şi flori naturale; alimente pentru animale; 
malţ; hrană pentru animale, şi anume făină 
de peşte, hrană sintetică pentru animale, 
tărâţe de orez, hrană mixtă, hrană pe bază 
de sos de soia, seminţe de soia, hrană pe 
bază de uleiuri, pulpă de amidon, mâncare 
de carne şi nutreţ combinat; 

 

32   - bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte 
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi su-
curi din fructe; siropuri şi alte preparate pen-
tru fabricarea băuturilor; băuturi răcoritoare, 
nectaruri de fructe, sucuri din legume şi bău-
turi din zer. 

 

(531) CFE(5) 26.01.06; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.22; 
27.05.24. 

 
 
 
 
 

(210) 033957 
(220) 2013.11.01 
(730) TORGOVÎI DOM-ELECTROAPPARATNÎI 

S.R.L., MD 
Str. Iliin nr. 33,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.21; 27.05.22; 
27.05.24; 28.05.00. 
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(210) 033959 
(220) 2013.11.04 
(730) BORŞEVICI Andrei, MD 

Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.09; 27.05.12. 
 
 
 
(210) 033964 
(220) 2013.11.04 
(730) PRUTEANU Mihail, MD 

Str. Viilor nr. 14A,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, alb. 
(511) NCL(10-2013) 
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) 02.07.12; 02.07.23; 02.09.01; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

(210) 033973 
(220) 2013.11.07 
(730) PIC Samuil, MD 

Str. Lipcani nr. 1 A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 033974 
(220) 2013.11.07 
(730) PIC Samuil, MD 

Str. Lipcani nr. 1 A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 033975 
(220) 2013.11.07 
(730) PIC Samuil, MD 

Str. Lipcani nr. 1 A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 033977 
(220) 2013.11.12 
(730) PIC Samuil, MD 

Str. Lipcani nr. 1 A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 033978 
(220) 2013.11.12 
(730) PIC Samuil, MD 

Str. Lipcani nr. 1 A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 033983 
(220) 2013.11.12 
(730) Bristol-Myers Squibb SARL, companie 

franceză, FR 
3, rue Joseph Monier, 92500,  
Rueil Malmaison, Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

(531) CFE(5) 05.01.16; 05.05.20; 24.13.24; 26.04.15; 
27.05.02; 27.05.24. 

 

(210) 033984 
(220) 2013.11.12 
(730) Bristol-Myers Squibb SARL, companie 

franceză, FR 
3, rue Joseph Monier, 92500,  
Rueil Malmaison, Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

(531) CFE(5) 05.01.16; 05.05.20; 24.13.24. 
 
 
 
(210) 033985 
(220) 2013.11.12 
(730) Bristol-Myers Squibb SARL, companie 

franceză, FR 
3, rue Joseph Monier, 92500,  
Rueil Malmaison, Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

(531) CFE(5) 05.01.16; 05.05.20; 24.13.24; 25.05.03; 
26.04.15; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 033993 
(220) 2013.11.13 
(730) MOLDAVSKII STANDART S.R.L., fabrică 

de vinuri şi divinuri, întreprindere cu capi-
tal străin, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30,  
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii, cu 

excepţia vinurilor). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 033998 
(220) 2013.11.11 
(730) GROIAN Savelie, MD 

Str. Dragomirna nr. 9,  
MD-2075, Codru, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare. 

 
 
 
(210) 034000 
(220) 2013.11.13 
(730) MOLDAVSKII STANDART S.R.L., fabrică 

de vinuri şi divinuri, întreprindere cu capi-
tal străin, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30,  
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile. 

 

(531) CFE(5) 02.01.11; 08.05.03; 26.01.04; 26.01.14; 
26.01.18; 27.05.02. 

 
 
 
(210) 034001 
(220) 2013.11.08 
(730) SMÎNTÎNĂ Alexandru, MD 

Str. Haiducilor nr. 23,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "centrul stomatologic", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
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(511) NCL(10-2013) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.11.10; 09.09.10; 26.13.25; 27.05.09. 
 
 
 
(210) 034005 
(220) 2013.11.11 
(730) AGROVIN BULBOACA S.A., MD 

Str. Dacia,  
MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 03.07.05; 19.07.02; 25.01.13; 25.01.15; 
27.05.07. 

 
 
 
(210) 034006 
(220) 2013.11.14 
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de 

tip închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 034007 
(220) 2013.11.13 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 034008 
(220) 2013.11.13 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
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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) 034009 
(220) 2013.11.13 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

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

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 034043 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 19.07.06; 19.07.09; 19.07.17; 23.01.25. 
 
 
 
(210) 034044 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.04.07; 19.07.06; 19.07.13. 
 
 
 
(210) 034045 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 

 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.03.01; 19.07.06. 
 
 
 
(210) 034047 
(220) 2013.11.18 
(730) Eskaro Group AB, SE 

c/o Maqs Law Firm, Box 11918, 404 39 
Göteborg, Suedia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii, cu excepţia materialelor de filtrare; 
răşini artificiale în stare brută, materiale plas-
tice în stare brută; îngrăşăminte pentru pă-
mânt; compoziţii extinctoare; preparate pen-
tru călirea şi sudura metalelor; produse chi-
mice destinate conservării alimentelor, mate-
riale tanante; adezivi (materiale de lipit) des-
tinaţi industriei; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 
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19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 034061 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.04.18; 03.06.03; 19.07.06. 
 
 
 
(210) 034062 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.07; 19.07.06. 
 

 
 
(210) 034063 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 19.07.06; 24.15.01. 
 
 
 
(210) 034064 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 

 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 18.04.02; 19.07.06. 
 
 
 
(210) 034066 
(220) 2013.11.18 
(730) MURAŞEV Igor, MD 

Drumul Viilor nr. 39, ap. 30,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "md", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde-închis, verde-
deschis, sur, albastru. 

(511) NCL(10-2013) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.24; 26.11.12; 27.05.09; 28.05.00; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 034067 
(220) 2013.11.18 
(730) PIC Samuil, MD 

Str. Lipcani nr. 1 A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Sangria". 

(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi aromatizate pe bază de vin. 
 

 
 
 
(210) 034074 
(220) 2013.11.19 
(730) DUCATES GRUP S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 034075 
(220) 2013.11.19 
(730) CERNEATOVICI Miroslav, MD 

Bd. Moscova nr. 15, bloc 2, ap. 32,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 19.09.02. 
 

(210) 034076 
(220) 2013.11.19 
(730) Visa International Service Association,  

a Delaware corporation, US 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, 
California, 94404, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
36   - servicii financiare, asigurări; afaceri financia-

re; afaceri monetare; afaceri imobiliare; ser-
vicii bancare, servicii de carduri de credit, 
servicii de carduri de debit, servicii de carduri 
de plată, servicii de carduri cu preplată, ser-
vicii de carduri smart, tranzacţii electronice 
cu carduri de credit şi de debit, transfer elec-
tronic de fonduri, servicii de prelucrare a plă-
ţilor, servicii de autentificare şi verificare a 
tranzacţiilor; servicii de debit şi de credit, şi 
anume înlocuirea numerarului realizată prin 
carduri de credit şi carduri de debit, servicii 
de schimb valutar, servicii bancare on-line, 
servicii de plată a facturilor, servicii de acces 
la depozite şi servicii de maşini de casă şi de 
control automate, servicii de încasare a ce-
curilor şi de plăţi în numerar şi distribuire de 
informaţii financiare printr-o reţea globală de 
calculatoare, sponsorizare financiară a com-
petiţiilor sportive, a întrecerilor, a activităţilor 
de agrement şi a jocurilor; servicii de consul-
tanţă, informaţionale şi de informare cu privi-
re la toate serviciile menţionate. 

 
 
 
(210) 034095 
(220) 2013.11.21 
(730) THE GILLETTE COMPANY, US 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
03   - produse pentru bărbierit, şi anume creme 

pentru bărbierit, geluri pentru bărbierit, loţiuni 
pentru bărbierit şi spume pentru bărbierit. 
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(210) 034096 
(220) 2013.11.21 
(730) THE GILLETTE COMPANY, US 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
03   - produse pentru bărbierit, şi anume creme 

pentru bărbierit, geluri pentru bărbierit, loţiuni 
pentru bărbierit şi spume pentru bărbierit. 

 

 
 
 
(210) 034097 
(220) 2013.11.22 
(730) GHITER Igori, MD 

Bd. Traian nr. 2, bloc 3, ap. 8,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, alb. 
(511) NCL(10-2013) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 034098 
(220) 2013.11.22 
(730) Westinghouse Electric Corporation,  

a corporation organized under the law of 
the State of Delaware, US 
51 West 52nd Street, New York, New York, 
10019, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare şi dispoziti-

ve (cu excepţia celor pentru vehicule teres-
tre); concasoare de deşeuri, de gunoi; com-
pactoare de deşeuri; blendere electrice pen-
tru uz casnic; procesoare electrice de produ-
se alimentare; mixere (maşini); râşnite de 
cafea electrice; maşini electrice de tocat pro-
duse alimentare; dispozitive electrice pentru 
tăiat produse alimentare; cuţite electrice; 
storcătoare electrice de uz casnic pentru 
fructe; maşini de uz casnic pentru fabricarea 
pastelor alimentare; deschizătoare electrice 
de cutii; maşini pentru ambalat în vid; maşini 
electrice de netezit îmbrăcămintea; dispoziti-
ve electrice de lustruit încălţămintea; supor-
turi pentru maşini de spălat vase (părţi de 
maşini de spălat vase); maşini de călcat; 
maşini şi aparate electrice de curăţat; aspira-
toare de praf; aparate de curăţat cu vapori; 
maşini de curăţat covoare; maşini electrice 
de curăţat; maşini pentru îngrijire complexă a 
podelelor, inclusiv lustruire, şlefuire; maşini 
electrice de lustruit podelele; aparate de cu-
răţat cu presiune mare; generatoare; turbine, 
diferite de cele pentru vehicule terestre; 
compresoare (maşini); module sau dispoziti-
ve electronice de control al motoarelor; de-
maroare pentru motoare şi dispozitive; robi-
nete; bobine; maşini pentru curăţare uscată; 

 

09   - aparate şi instrumente de cântărit, de măsu-
rat, de control (verificare); aparate şi instru-
mente pentru transmiterea, distribuirea, trans-
formarea, acumularea, reglarea sau controlul 
curentului electric; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea sau reproducerea sunetului 
sau imaginilor; aparate şi instrumente elec-
trice şi electronice de dirijare; instrumente de 
măsură pentru aparate; indicatoare de tem-
peratură; senzori de temperatură; cronografe 
pentru bucătărie; cântare; dispozitive de mă-
surat; linguri de dozare; cântare de podea; 
termometre, altele decât cele de uz medical; 
televizoare; monitoare video; monitoare; 
DVD playere; rame digitale pentru fotografii; 
computere personale; console şi suporturi 
pentru fixarea televizoarelor; sonerii electrice 
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de uşă, interfoane; căşti; telefoane; accesorii 
de telefonie, inclusiv microreceptoare de 
telecomunicaţie mobilă; lănţişoare pentru 
ochelari fără braţe, cuple de cabluri, dispo-
zitive de cuplare, căşti de tip „ear buds"; 
aparate pentru încărcarea bateriilor de acu-
mulatoare; instalaţii fotoelectrice pentru ge-
nerarea energiei electrice (instalaţii de forţă 
solare (fotoelectrice)); panouri cu elemente 
solare pentru generarea energiei electrice; 
panouri de control (electricitate); adaptoare 
electrice, adaptoare de energie, conectoare 
(electricitate), conectoare şi alte elemente 
legate de iluminat, şi anume rezistenţe de 
balast ale sistemelor de iluminat, adaptoare-
soclu, sistem de control de la distantă a 
sistemelor de iluminat; cabluri şi fire elec-
trice; cabluri electrice prelungitoare, prelungi-
toare-ramificatoare electrice; plăci pentru 
acumulatoare; plăci decorative pentru pano-
urile comutatoarelor; aparataj de control 
electronic şi electric pentru utilizare cu apa-
rate sau cu dispozitive în instalaţii de 
transformare a energiei; dispozitive de sta-
bilizare pentru suprimarea variaţiilor de 
electricitate; regulatori de protecţie contra 
supratensiunii; comutatoare electrice; relee 
electrice; racorduri pentru anvelope; senzori 
(aparataj de măsurat), alţii decât de uz medi-
cal; siguranţe electrice; siguranţe fuzibile; 
transformatoare; contoare; panouri de comu-
tare; panouri pentru comutatoare electrice; 
tablouri de distribuţie (electricitate); afişiere 
electronice; plăcuţe imprimate; plăcuţe de 
interfeţe pentru sistemele de control al 
energiei; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; instalaţii pentru ventilare centra-
lă şi climatizare a aerului (hvac), instalaţii 
pentru climatizarea aerului cu funcţie de 
încălzire, cămine de cameră, instalaţii de 
ventilare de tavan, ventilatoare portabile, 
umidificatoare; uscătoare; aparate şi maşini 
pentru purificarea aerului; încălzitoare pentru 
substanţe aromate; frigidere; congelatoare; 
aparate şi instalaţii de răcire; instalaţii răci-
toare de lichide; dispozitive de încălzit bău-
turi; hote aspirante pentru bucătărie; hote 
electrice; cuptoare pentru bucătărie (cuptoa-
re de copt); plăci de fierbere; plăci de încăl-
zire; aparate electrice pentru patiserie; cup-
toare cu microunde (pentru prepararea buca- 
 
 
 

telor); cuptoare cu microunde de uz industri-
al; prăjitoare de pâine electrice; prăjitoare de 
pâine; ceainice electrice; fierbătoare de 
cafea electrice; dispozitive electrice pentru 
prepararea ceaiului rece; cuptoare de copt 
pâine; maşini pentru copt pâine; maşini pen-
tru preparat tartine; dispozitive electrice pen-
tru copt vafe; maşini pentru preparat gogoa-
şe; tigăi electrice; grătare (aparate pentru 
bucătărie); rotisoare; cuptoare de prăjit; dis-
pozitive de fiert electrice; friteuze electrice; 
maşini de gătit; oale electrice de gătit sub 
presiune (autoclave); oale electrice de gătit 
orez; oale electrice de gătit la foc mic; oale 
electrice de gătit cu aburi; oale electrice 
(multietajate) de gătit cu aburi; aparate elec-
trice pentru preparat îngheţată; aparate elec-
trice pentru preparat floricele de porumb; 
aparate electrice pentru preparat iaurt; apa-
rate pentru deshidratarea produselor alimen-
tare; aparate electrice pentru marinat pro-
duse alimentare; distribuitoare de bere; apa-
rate pentru încălzirea bucatelor, ceştilor; 
uscătoare electrice de rufe; aparate pentru 
producerea aburilor; aparate electrice de 
iluminat; aparate de iluminat portative, inclu-
siv globuri de lampă, lămpi-lumina zilei; apa-
rate de iluminat pentru interior şi exterior, şi 
anume veioze, dispozitive de iluminat, lante-
rne de lucru, lanterne de semnalizare; lu-
mânări electrice artificiale şi lămpi decorative 
de sărbătoare; sterilizatoare; aparate şi insta-
laţii de răcire a apei; aparate şi maşini pentru 
purificarea apei; aparate pentru dozarea 
apei; havuzuri; havuzuri decorative; lanterne 
de buzunar cu plasmă pentru cuptoarele de 
ardere a gunoiului; reactoare nucleare. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 26.11.08; 27.05.01; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 034099 
(220) 2013.11.22 
(730) CAUIA Alexandr, MD 

MD-4838, Slobozia-Duşca, Criuleni,  
Republica Moldova 
ALEXEI Anatolie, MD 
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 1,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.20; 26.02.01; 26.02.07; 26.03.01; 
26.11.12; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 034103 
(220) 2013.11.15 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD 

Str. Crinilor nr. 5,  
MD-4829, Porumbeni, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 034104 
(220) 2013.11.15 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD 

Str. Crinilor nr. 5,  
MD-4829, Porumbeni, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034110 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 19.07.06; 19.07.07; 19.07.09; 23.03.03. 
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(210) 034111 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 18.03.23; 19.07.06. 
 
 
 
(210) 034112 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.02.01; 19.07.06. 
 
 
 
(210) 034113 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 04.03.03; 19.07.06. 
 
 
 
(210) 034114 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.06; 19.07.06. 
 
 
 
 

(210) 034115 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 19.07.06; 24.13.25. 
 
 
 
(210) 034116 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.02.09; 19.07.06. 
 
 
 
(210) 034117 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.06.25; 19.07.06; 22.01.07. 
 

 
 
(210) 034118 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.05; 19.07.06. 
 
 
 
(210) 034119 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 18.05.01; 19.07.06. 
 
 
 
(210) 034120 
(220) 2013.11.19 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD 

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.01; 05.05.21; 19.07.06. 
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(210) 034138 
(220) 2013.11.26 
(730) Gosudarstvennaia corporaţia po atomnoi 

energii "Rosatom", RU 
119017, ul. Bolşaia Ordînka, d. 24,  
g. Moskva, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-deschis,  

albastru-închis, alb, gri, gri-închis. 
(511) NCL(10-2013) 
01   - americiu; agenţi de fisionare pentru obţinerea 

energiei nucleare; adsorbanţi de neutroni, şi 
anume bor, cadmiu, argint; gadoliniu; galiu; 
getters; grafit de uz industrial; granule de 
grafit incluse în clasa 01, aliaj de magneziu şi 
calciu; dioxid de titan; zirconiu; anhidridă 
titanică de uz industrial; dioxid de zirconiu; 
dioxizi de uraniu; materiale de încetinire pen-
tru reactoare nucleare; materiale de încetini-
re pentru neutroni, şi anume compuşi chimici 
utilizaţi pentru a reduce energia neutronilor 
care trec prin aceştia cu scopul de a facilita 
detectarea neutronilor; izotopi de uz industri-
al, inclusiv surse bazate pe ele, izotopi meta-
lici de pământuri rare; californiu; carbură de 
calciu (carbid); catalizatori; siliciu (inclusiv 
trichlorosilane); materiale de filtrare (substan-
ţe chimice); neutralizatori de gaze toxice; 
azotat de uraniu; alumină; oxid de uraniu; 
oxizi de cobalt; detergenţi utilizaţi în procese-
le de fabricaţie; plutoniu; agenţi tensioactivi; 
preparate biologice, cu excepţia celor folosite 
în scopuri medicale şi veterinare; preparate 
pentru reglarea creşterii plantelor; uraniu 
natural şi uraniu îmbogăţit şi produse de 
uraniu (lingouri, pulbere, oxid de uraniu, 
tetrafluorură de uraniu; hexafluorură de ura-
niu, octaoxid de tri(uraniu), acid fluorhidric, 
acid fluorhidric anhidru); radon; elementele 
chimice fisionabile; metale de pământuri rare 

(holmiu, disprosiu, europiu, yterbiu, ytriu, 
lantan, neodim, praseodim, samariu, scan-
diu, terbiu, tuliu, ceriu, erbiu); mercur; săruri 
de metale preţioase de uz industrial; săruri 
de aur; săruri metalice de pământuri rare; 
săruri ale metalelor alcaline (fluorozirconat 
de potasiu); compoziţii ignifuge; sticlă lichidă 
(solubilă); taliu; combustibil pentru reactoare 
nucleare; carbon; îngrăşăminte; fosfor; pro-
duse chimice pentru călirea şi sudura meta-
lelor; substanţe chimice folosite ca agenţi de 
fisionare în reacţiile nucleare; substanţe chi-
mice pentru tratarea chimică a apei; subs-
tanţe chimice, produse, preparate şi compo-
ziţii, şi anume solvenţi, agenţi extragenţi, 
agenţi complexanţi, răşini, compuşi de azot, 
de sulf şi fluorhidrici, sodă, amoniu, oxidanţi 
şi materiale de reducere destinate industriei 
nucleare şi energeticii; produse chimice uti-
lizate în scopuri industriale şi ştiinţifice, inclu-
siv pământuri rare, oxid de vanadiu, siliciu 
amorf, siliciu dopat, izotopi stabili şi radio-
activi, în special substanţe pure; clorură de 
calciu; metale alcalino-pământoase (bariu, 
telur, litiu, hidroxid de litiu, rubidiu, stronţiu, 
cesiu); elemente radioactive pentru scopuri 
ştiinţifice şi compuşi şi aliaje ale acestora; 
elemente de combustibil nuclear conţinând 
comprimate de materiale fisionabile (şi dispo-
zitive cu comandă numerică); 

 

02   - preparate anticorosive; preparate de protec-
ţie pentru metale; vopsele; coloranţi; lacuri; 
lacuri şi vopsele de acoperire; 

 

04   - uleiuri, unsori industriale şi lubrifianţi pentru 
utilizarea în industria nucleară şi energetică; 
combustibil [inclusiv benzină pentru motoare] 
şi materiale pentru iluminat; energie electrică; 

 

05   - substanţe radioactive de uz medical; izotopi 
de uz medical (inclusiv surse în baza acesto-
ra); materiale medicale pentru pansamente; 
materiale chirurgicale pentru pansamente; 
preparate biologice de uz medical; radiu de 
uz medical; produse farmaceutice radioactive 
şi reactivi neradioactivi pentru producerea 
mijloacelor radiofarmaceutice pentru utilizare 
in vivo în scopuri diagnostice sau tera-
peutice; concentrate solide de radon pentru 
uz medical; substanţe şi preparate folosite în 
radiologia medicală; ţesături chirurgicale; 

 

06   - produse din metale comune şi aliaje ale 
acestora, cu excepţia celor prevăzute în alte 
clase; mangan; containere metalice; cabluri 
metalice şi fire pentru industria nucleară şi 
energetică; pulberi metalice; nichel; metale 
comune şi aliajele lor; fire umplute sub formă 
de tuburi metalice pentru alierea oţelurilor; 
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forme de presare; laminat de hafniu şi 
aliajele sale; laminat de niobiu; laminat de 
aliaje de zirconiu; laminat de titan şi aliajele 
sale; minereuri metalifere, inclusiv minereuri 
de uraniu; aliaj de niobiu şi titan; aliaje de 
zirconiu; oţeluri aliate; tantal (metal); conduc-
te (canale tehnologice pentru reactoare nu-
cleare); metale refractare (beriliu, vanadiu, 
wolfram, hafniu, germaniu, indiu, molibden, 
niobiu, titan, zirconiu); crom; 

 

07   - pompe (maşini); supape pentru echipamente 
industriale, supape (organe de maşini); ge-
neratoare de electricitate; motoare, altele 
decât cele pentru vehicule terestre; supape 
de presiune (organe de maşini); supape de 
presiune pentru centrale nucleare şi nave; 
maşini, şi anume pentru dezactivarea şi dez-
instalarea instalaţiilor nucleare; maşini-
unelte; pompe, în special centrifuge pentru 
industria nucleară şi energetică; burghii mari 
de mină, inclusiv burghie pentru perforare 
pereţi foraj; maşini de găurit pentru prelucra-
rea metalelor; maşini pentru industria de 
prelucrare a metalelor; turbine pentru utili-
zare în industria nucleară şi energetică; cen-
trifuge (maşini) pentru utilizare în industria 
nucleară şi energetică, inclusiv centrifuge de 
gaze, centrifuge pentru îmbogăţirea uraniului 
şi separarea izotopilor; servomotoare electrice; 

 

09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
prelucrarea şi reproducerea sunetului, ima-
ginii sau altor informaţii; maşini de calculat, 
echipamente de prelucrare a datelor şi cal-
culatoare; programe de calculator şi software 
de calculator pentru utilizare în industria 
nucleară şi energetică; programe de calcula-
tor pentru monitorizarea şi controlul proce-
selor de producţie în cadrul întreprinderii; 
electromagneţi; aparate electronice şi optice 
şi instrumente, cum ar fi computere şi moni-
toare video, cântare, teodolite, lasere, instru-
mente de măsură portabile şi panglici topo-
metrice de inspecţie, control, cântărire şi 
măsurare a parametrilor fizici şi geometrici ai 
instalaţiilor industriale în domeniul energiei 
nucleare, şi anume în producţia energiei nu-
cleare şi ciclul combustibilului nuclear, co-
nectori şi electronică; semiconductori elec-
tronici; echipament de decontaminare a păr-
ţilor de staţii electrice contaminate cu mate-
riale radioactive; echipament pentru testarea 
nedistructivă a materialelor în centralele 
electrice; cipuri (circuite integrate); fire 
magnetice utilizate pentru fabricarea de 
electromagneţi; magneţi pentru uz industrial; 
incluziuni cuantice, şi anume materiale semi-

conductoare cristalice; aparate şi instrumen-
te ştiinţifice, optice, de cântărire, de măsura-
re, de screening, de control, topografice, de 
detectare (de fixare a ceva, de semnal etc.), 
de testare, de analiză şi informare, şi anume 
pentru a fi utilizate la construirea, întreţine-
rea, susţinerea, scoaterea din exploatare şi 
reparaţia instalaţiilor industriale, centralelor 
electrice, depozitelor nucleare, echipamente-
lor pentru producerea combustibilului nucle-
ar, echipamentelor pentru reprocesarea com-
bustibilului nuclear, echipamentelor pentru 
păstrarea combustibilului nuclear şi echipa-
mentelor pentru păstrarea deşeurilor, pentru 
utilizare în cercetarea ştiinţifică, cercetarea 
industrială, cercetarea şi dezvoltarea de noi 
produse şi testarea materialelor; dispozitive 
semiconductoare; semiconductoare circuite 
integrate; semiconductoare carduri inteligen-
te; semiconductori; plăci de siliciu; plăci 
structurate semiconductoare; benzi supra-
conductoare; fire şi cabluri supraconduc-
toare; supraconductori; echipamente de 
testare şi măsurare pentru testarea randa-
mentului şi eficienţei echipamentelor centra-
lei electrice; acumulatoare electrice; aparate 
(dispozitive) ale sistemului automatizat de 
control al radioactivităţii la centrale electrice 
nucleare; aparate (dispozitive) de control al 
fluxului de neutroni al reactorului centralelor 
electrice nucleare; aparate (dispozitive) de 
control al securităţii radioactive la centrale 
nucleare; aparate (dispozitive) de afişare şi 
protocolare a rezultatelor inspecţiei termosta-
telor la centrale nucleare; aparate electro-
dinamice pentru dirijarea de la distanţă a 
semnalelor; aparate şi instrumente pentru 
raze Roentgen, cu excepţia celor pentru sco-
puri medicale, în special acceleratoare liniare 
de particule pentru obţinerea razelor Roent-
gen de înaltă energie şi pentru radiografii 
utilizate pentru controlul, testarea materiale-
lor, uz industrial şi în scopuri de securitate; 
aparate şi echipamente de control al radio-
activităţii; aparate radiologice de uz industri-
al; aparate fizice, electrice pentru industria 
nucleară şi energetică; recipiente de acumu-
latoare; încărcătoare pentru acumulatoare 
electrice; baterii galvanice; betatroane; ana-
lizoare de gaze; generatoare de izotopi de 
scurtă perioadă; senzori pentru industria 
nucleară şi energetică; detectoare de radiaţii 
care includ ventilatoare pentru aer şi gaze; 
dozimetre; carcase de acumulatoare; lasere, 
cu excepţia celor pentru uz medical; mate-
riale şi semifabricate pentru tehnica electro-
nică; monocristale; generatoare de neutroni 
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în bază de acceleratoare de particule încăr-
cate; echipamente speciale de laborator; 
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru 
acoperit capul, căşti de protecţie, măşti de 
protecţie împotriva radiaţiei; plăci de acu-
mulator; articole de îmbrăcăminte de pro-
tecţie împotriva accidentelor şi traumelor 
pentru a fi utilizate în procesul de lucru cu 
materiale radioactive pentru prevenirea ex-
punerii la radiaţii; preamplificatoare (dispozi-
tiv electronic); instrumente pentru măsurarea 
şi înregistrarea de radiaţii nucleare, inclusiv 
detectoare; instrumente de măsurare, inclu-
siv instrumente de măsurare electrice; rada-
re; instrumente radiologice, în special acce-
leratoare liniare de particule încărcate pentru 
obţinerea razelor Roentgen de înaltă energie 
şi pentru radiografii utilizate în controlul, 
testarea materialelor, pentru uz industrial şi 
scopuri de securitate; radiometre; aparate de 
radio; aparate cu raze Roentgen, cu excepţia 
celor pentru scopuri medicale; grile de baterii 
de acumulatoare; sisteme de management şi 
control pentru centrale nucleare; sonare; 
spectrometre; echipamente tehnologice 
şi/sau instrumente de măsurare pentru 
efectuarea testărilor de materiale, în scopul 
obţinerii informaţiilor cu privire la proprietăţile 
lor; acceleratoare de particule; instalaţii pen-
tru controlul de la distanţă a proceselor de 
producţie în întreprinderile industriale; insta-
laţii de pulverizare a straturilor superioare; 
instalaţii de gestiune a sintezei termonuclea-
re; aparate, inclusiv catodice pentru protecţie 
anticorosivă; aparate de semnalizare (alarma 
de securitate); ciclotroane; ecrane pentru 
aparatele Roentgen de uz industrial; elemen-
te galvanice; 

 

10   - dispozitive electromagnetice de diagnostic 
medical imagistic; aparate pentru terapie 
electromagnetică de înaltă frecvenţă; lasere 
pentru scopuri chirurgicale şi medicale; apa-
rate pentru terapie electromagnetică de frec-
venţă joasă; aparate de diagnostic pentru 
tomografie rezonanţă magnetică; aparate şi 
instrumente medicale folosite pentru tomo-
grafie cu emisie de pozitroni; echipament 
medical, şi anume echipament pentru tomo-
grafie computerizată; dispozitive de diagnos-
tic imagistic utilizate în medicina nucleară; 
tomografe nucleare de spin pentru scopuri 
medicale; echipamente de radioterapie uti-
lizate în scopuri medicale; tuburi cu raze 
Roentgen pentru scopuri medicale; aparate 
cu raze Roentgen pentru scopuri medicale; 
acceleratoare liniare pentru tratamentul 
tumorilor maligne prin iradiere; aparate me-

dicale (inclusiv instalaţii pentru prepararea de 
concentrate solide radon) şi instrumente; 
aparate medicale electromagnetice; echipa-
mente radiologice medicale; aparate şi 
instrumente chirurgicale, medicale, stoma-
tologice şi veterinare, membre artificiale, 
articole ortopedice; dispozitive de protecţie 
împotriva razelor Roentgen; 

 

11   - instalaţii de filtrare a aerului pentru industria 
nucleară; aparate şi instrumente pentru utili-
zare la purificarea, separarea şi purificarea 
lichidelor şi gazelor utilizate în industria nu-
cleară şi energetică; filtre şi instalaţii de filtra-
re pentru condiţionarea aerului şi gazelor; 
generatoare nucleare; instalaţii energetice 
nucleare; aparate pentru filtrarea apei; insta-
laţii pentru filtrarea apei pentru industria nu-
cleară şi energetică; reactoare de cercetare 
nucleară; componente pentru reactoare nu-
cleare; instalaţii nucleare modulare, inclusiv 
generatoare de combustibil, abur, carcase de 
reactoare, capace pentru carcase de reac-
toare nucleare, părţi interioare de reactoare, 
mecanism de acţionare a tijelor de reglare 
pentru reactoare nucleare; reactoare nuclea-
re; corpuri de iluminat cu LED-uri; instalaţii 
de răcire pentru deşeuri nucleare şi combu-
stibil uzat; instalaţii pentru reprocesarea 
combustibilului nuclear şi materialelor de 
încetinire nucleare şi deşeurilor nucleare; 
filtre (părţi de instalaţii casnice sau industri-
ale), inclusiv pentru eliminarea de materiale 
nucleare; 

 

12   - aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe 
apă, şi anume aeroglisoare, vehicule aeriene 
aeronave, autoşenilete pentru transportul de 
mărfuri, vehicule amfibii, vehicule blindate, 
vehicule automate şi părţi structurale pentru 
acestea; nave spaţiale; motoare electrice; 

 

13   - muniţie şi proiectile; amorse explozive; ex-
plozivi; arme de foc; 

 

14   - metale preţioase şi aliaje ale acestora, inclu-
siv aur brut sau bătut; lingouri de metale 
preţioase; 

 

16   - materiale grafice reproduse şi reprezentării 
grafice, şi anume desene tehnice schiţe de 
design planuri, schiţe, fotografii, imagini; ma-
teriale de instruire, de predare şi didactice în 
domeniul energiei nucleare în format tipărit şi 
în format electronic; articole de birou, şi 
anume distribuitoare de bandă adezivă, co-
rectoare lichide, stilouri, creioane, radiere 
perforatoare, capsatoare, capse; hârtie, car-
ton şi produse din aceste materiale neincluse 
în alte clase, şi anume albume pentru auto-
colante, albume pentru monede, albume de 
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vacanţă, albume pentru fotografii, albume 
aniversare, albume pentru timbre, formulare, 
carnete de notiţe; publicaţii, şi anume ma-
nuale de proiectare, manuale de construcţie, 
manuale tehnice, manuale, periodice în do-
meniul energiei nucleare; imprimante de cal-
culator; albume; formulare, carnete de notiţe; 
broşuri; pliante; hârtie de scris; buletine in-
formative; hârtie cerată; reviste; calendare; 
fişe de cataloage; carduri de înregistrare 
conturi; cataloage; plicuri; hârtie de copiat; 
hârtie de ambalaj; produse de papetărie; 
prospecte (inclusiv prospecte promoţionale); 
hârtie luminiscentă; materiale de instruire, 
materiale didactice (cu excepţia aparatelor), 
publicaţii educaţionale în domeniul industriei 
nucleare şi al energeticii în format tipărit şi 
format electronic; hârtie de filtru; fotografii; 
caractere tipografice; hârtie de desen; 

 

17   - materiale pentru călăfătuire şi izolare; folie 
de plastic pentru uz industrial şi comercial; 
materiale de etanşare şi izolare; materiale 
plastice semiprelucrate pentru uz industrial; 
materiale refractare izolante; uleiuri izolante; 
vată de sticlă pentru izolaţii; ţevi flexibile 
nemetalice; ţevi nemetalice pentru mine de 
uraniu, uzine şi centre de stocare, depozita-
re, separare izotopi, prelucrare, reprocesare 
şi eliminare de combustibili, minereuri, mate-
riale nucleare, uraniu, plutoniu şi deşeuri 
nucleare; 

 

19   - construcţii nemetalice transportabile pentru 
sisteme de securitate; construcţii nemetalice 
prefabricate şi transportabile şi materiale de 
construcţie nemetalice, în special blocuri de 
ciment, ţiglă, uşi, stâlpi, plăci, panouri, tuburi 
pentru mine de uraniu şi pentru stocare, de-
pozitare, separare izotopi, prelucrare, repro-
cesare şi eliminare de materiale nucleare, 
uraniu, plutoniu şi deşeuri nucleare; conduc-
te nemetalice pentru apă; conducte cerami-
ce; conducte nemetalice pentru instalaţii de 
ventilaţie şi climatizare; conducte de evacua-
re nemetalice; 

 

35   - publicitate şi administrarea afacerilor; servicii 
de publicitate, în special promovarea de pro-
duse, servicii, branding şi informaţii comerci-
ale, noutăţi ale terţilor prin intermediul mijloa-
celor media tipărite, audio, video, digitale şi 
mass-media care lucrează în timp real; ser-
vicii de asistentă şi consultanţă în conduce-
rea afacerilor din sectorul energetic; servicii 
corporatiste, în special promovarea interese-
lor industriilor nucleară şi energetică; asisten-
ţa în managementul afacerilor şi consultanţă 
pentru conducerea afacerilor; asistenţă în 

managementul afacerilor şi lucrărilor de bi-
rou; consultanţă şi asistenţă pentru adminis-
trarea afacerilor; informaţii şi investigaţii pen-
tru afaceri; servicii de marketing în domeniul 
afacerilor; servicii de dezvoltare a strategiei 
în domeniul afacerilor; asistenţă în gestiunea 
întreprinderilor comerciale şi industriale; 
conducerea întreprinderii comerciale; asis-
tenţă în conducerea corporaţiei; prognoză 
economică şi analiză; agenţii de export şi 
import; sfaturi în organizarea şi conducerea 
afacerilor; dezvoltarea unui plan de marke-
ting; servicii de marketing, în special promo-
varea şi publicitatea produselor şi serviciilor 
terţilor; cercetări în domeniul marketingului; 
consiliere cu privire la organizarea şi condu-
cerea afacerilor; organizarea de expoziţii în 
scopuri comerciale sau de publicitate; colec-
tarea şi sistematizarea informaţiilor din baze 
de date de calculator; expertiză în afaceri; 

 

36   - analiză financiară; consiliere cu privire la 
finanţe, investiţii; administrarea investiţiilor; 
management financiar în domenii legate de 
industria nucleară şi energetică; activităţi 
financiare legate de achiziţionarea cotelor de 
participare la societăţi financiare, comerciale, 
industriale existente sau care urmează a fi 
create; sponsorizare în scopuri publicitare a 
activităţii culturale în domeniul industriei nu-
cleare şi energeticii; expertiză financiară, 
analiză, informaţii şi management, consultan-
ţă legate de industria nucleară şi energetică; 

 

37   - informaţii cu privire la construcţia şi repara-
rea clădirilor; lucrări de salvare pentru lichi-
darea avariilor nucleare şi radioactive la cen-
trale nucleare, obiecte industriale şi alte obi-
ecte ale complexului nuclear; construcţia şi 
reparaţia depozitelor, inclusiv a depozitelor 
de deşeuri radioactive; construcţia uzinelor 
pentru separarea izotopilor de uraniu; servicii 
de instalare şi întreţinere a echipamentului 
de control şi siguranţă la centrale electrice 
nucleare şi instalaţii de producere a energiei 
electrice; servicii pentru construirea, instala-
rea, întreţinerea şi repararea de aparate, 
echipamente, infrastructură la centrale elec-
trice nucleare şi instalaţii de producere a 
energiei electrice; dezvoltarea zăcămintelor 
de uraniu; forarea puţurilor; restaurare (repa-
raţii capitale) maşini pentru centrale electrice 
nucleare, pentru depozite nucleare, pentru 
instalaţii de producţie a combustibilului nu-
clear, pentru instalaţii de reprocesare a com-
bustibilului nuclear, pentru instalaţii de stoca-
re a materialelor nucleare, pentru instalaţii de 
depozitare a deşeurilor, pentru mine, uzine şi 
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centre de depozitare, prelucrare şi reproce-
sare a combustibilului nuclear, minereuri, 
materiale nucleare, uraniu şi plutoniu; recu-
perare generatoare de abur, turbine, turbo-
generatoare, generatoare electrice, maşini 
electrice la centrale electrice nucleare; resta-
urare reactoare nucleare, reactoare cu apă, 
maşini pentru producţia, prelucrarea şi re-
procesarea combustibilului nuclear, minereu-
rilor metalifere, minereurilor de uraniu, pluto-
niu (materiale nucleare); extracţie zăcăminte 
de minerale utile; informaţii şi consultanţă cu 
privire la construirea uzinelor de îmbogăţire a 
uraniului, instalare, reparaţie şi întreţinere a 
echipamentelor pentru îmbogăţirea uraniului 
şi separarea izotopilor de uraniu; informaţii 
cu privire la construcţia uzinelor pentru sepa-
rarea izotopilor de uraniu; informaţii cu privire 
la instalare, reparaţie şi întreţinere de echi-
pamente pentru separarea izotopilor de ura-
niu; supraveghere-management pentru lu-
crări de construcţie; tratament anticoroziv; 
lucrări de încărcare, reîncărcare a tehnicii de 
radiaţie; exploatarea carierelor; reparaţii sau 
întreţinere de centrale nucleare şi asigurarea 
cu informaţie legată de acestea; reparare 
pompe; construcţia întreprinderilor industri-
ale, inclusiv uzine de îmbogăţire a uraniului, 
centrale nucleare şi instalaţii de reprocesare 
a deşeurilor radioactive; servicii de construi-
re, întreţinere, reparare şi scoatere din ex-
ploatare a centralelor nucleare, instalaţii pen-
tru producerea combustibilului nuclear, insta-
laţii de reprocesare a combustibilului nuclear, 
instalaţii pentru depozitarea materialelor nu-
cleare şi instalaţii pentru depozitarea deşeu-
rilor, mine, uzine şi centre de depozitare, 
prelucrare, reprocesare şi eliminare a com-
bustibilului nuclear, minereuri, materiale nu-
cleare, uraniu, plutoniu; servicii de instalare, 
întreţinere, reparare şi scoatere din exploata-
re a reactoarelor nucleare şi reactoarelor de 
apă, instalaţiilor care produc combustibil nu-
clear; instalare şi punere în funcţiune-
ajustare a centralelor electrice nucleare, cen-
tralelor termice nucleare; instalare şi punere 
în funcţiune-ajustare a dispozitivelor de ra-
dioizotopi; instalarea şi repararea echipa-
mentelor de încălzire; instalarea şi repararea 
aparatelor de aer condiţionat; instalarea şi 
repararea aparatelor electrice; instalarea, 
ajustarea şi întreţinerea aparatelor în scopuri 
ştiinţifice; instalarea, întreţinerea şi reparaţia 
maşinilor de control şi securitate în industria 
nucleară şi energetică; instalarea, întreţine-
rea şi reparaţia dispozitivelor cu radioizotopi, 
instalaţii de radiaţii legate de industria nucle-

ară şi energetică; instalarea, întreţinerea şi 
reparaţia aparatelor pentru producerea de 
energie; instalarea, întreţinerea şi reparaţia 
maşinilor şi aparatelor pentru distribuţia şi 
controlul energiei şi furnizarea de informaţii 
relevante; instalarea, întreţinerea şi reparaţia 
aparatelor radiologice; instalarea, întreţine-
rea şi reparaţia dispozitivelor de alarmă pen-
tru detectarea materialelor nucleare; instala-
rea, repararea şi întreţinerea echipamentelor 
de maşini, inclusiv pentru centrale electrice 
nucleare, depozite nucleare, instalaţii de 
producere a combustibilului nuclear, instalaţii 
pentru reprocesarea combustibilului nuclear, 
instalaţii pentru depozitarea materialelor nu-
cleare şi instalaţii pentru depozitarea deşeu-
rilor; instalarea, repararea şi întreţinerea 
echipamentelor de îmbogăţire a uraniului şi 
separare a izotopilor de uraniu; deparazita-
rea instalaţiilor electrice; 

 

38   - transmisia asistată de computer a mesajelor 
şi imaginilor; transmisia de date prin Internet; 
asigurarea conexiunii de telecomunicaţii la o 
reţea globală de computere şi/sau la motoa-
rele de căutare pe Internet; rutare şi conexi-
uni de telecomunicaţii; poştă electronică; 
furnizarea de informaţii despre telecomunica-
ţii; închirierea echipamentelor de telecomuni-
caţii; comunicaţii prin reţele de fibră optică; 
transmisie radio; comunicarea cu terminale 
de computere; transmisie prin satelit; servicii 
de telecomunicaţii, în special transmisii prin 
linii locale şi de mare distanţă a mesajelor 
sonore, imaginilor şi informaţiei în domeniul 
industriei nucleare şi energeticii prin interme-
diul reţelelor particulare de calculatoare, In-
ternetului şi reţelei Intranet şi servicii de co-
municaţii prin radio, telefonie şi telegraf în 
domenii legate de industria nucleară şi de 
energetică; 

 

39   - informaţii legate de transporturi, inclusiv 
transportul de uraniu natural, uraniu îmbogă-
ţit,  uraniu sărăcit, oxid de uraniu, dioxid de 
uraniu, oxid de uraniu, hexafluorură de ura-
niu, plutoniu combustibil pentru reactoare 
nucleare, izotopi în scopuri industriale şi me-
dicale, centrifuge pentru separarea izotopilor 
de uraniu, echipamente pentru construcţia de 
uzine de îmbogăţire a uraniului, combustibi-
lului nuclear uzat şi ansamblurilor exotermice 
iradiate de la reactoare nucleare; informaţii 
legate de depozitarea de produse în depozi-
te, inclusiv depozitarea de uraniu natural, 
uraniu îmbogăţit, uraniu sărăcit, oxid de ura-
niu, dioxid de uraniu, oxid de uraniu, hexa-
fluorură de uraniu, plutoniu, combustibil 
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pentru reactoare nucleare, izotopi pentru uz 
industrial şi medical, centrifuge pentru sepa-
rarea izotopilor de uraniu, echipamente pen-
tru construcţia de uzine de îmbogăţire a ura-
niului, combustibilului nuclear uzat şi ansam-
blurilor exotermice iradiate de la reactoare 
nucleare; informaţii legate de ambalarea de 
uraniu natural, uraniu îmbogăţit, uraniu sără-
cit, oxid de uraniu, dioxid de uraniu, oxid de 
uraniu, hexafluorură de uraniu plutoniu, 
combustibil pentru reactoare nucleare, izo-
topi pentru uz industrial şi medical, centrifuge 
pentru separarea izotopilor de uraniu, echi-
pamente pentru construcţia de uzine de îm-
bogăţire a uraniului, combustibilului nuclear 
uzat şi ansamblurilor exotermice iradiate de 
la reactoare nucleare; transport, în special 
transportul de echipamente şi combustibil 
nuclear pentru centrale electrice nucleare; 
închiriere de depozite; alimentare cu apă 
potabilă; furnizarea de servicii de informare 
şi consiliere cu privire la distribuţia de ener-
gie şi electricitate; distribuţie de energie; pro-
ducerea de energie electrică; ambalare de 
produse, inclusiv ambalarea de uraniu natu-
ral, uraniu îmbogăţit, uraniu sărăcit, oxid de 
uraniu, dioxid de uraniu, oxid de uraniu, 
hexafluorură de uraniu, plutoniu, combustibil 
pentru reactoare nucleare, izotopi pentru uz 
industrial şi medical, centrifuge pentru sepa-
rarea izotopilor de uraniu şi echipamente 
pentru construcţia de uzine de îmbogăţire a 
uraniului, combustibilului nuclear uzat şi an-
samblurilor exotermice iradiate de la reactoa-
re nucleare; servicii de transport, inclusiv 
transportul de uraniu natural, uraniu îmbogă-
ţit, uraniu sărăcit, oxid de uraniu, dioxid de 
uraniu, oxid de uraniu, hexafluorură de ura-
niu, plutoniu, combustibil pentru reactoare 
nucleare, izotopi pentru uz industrial şi medi-
cal, centrifuge pentru separarea izotopilor de 
uraniu şi echipamente pentru construcţia de 
uzine de îmbogăţire a uraniului, combustibi-
lului nuclear uzat şi ansamblurilor iradiate 
exotermice de la reactoare nucleare; depozi-
tare de produse, inclusiv depozitarea de ura-
niu natural, uraniu îmbogăţit, uraniu sărăcit, 
oxid de uraniu, dioxid de uraniu, oxid de ura-
niu, hexafluorură de uraniu, plutoniu, combu-
stibil pentru reactoare nucleare, izotopi pen-
tru uz industrial şi medical, centrifuge pentru 
separarea izotopilor de uraniu, echipamente 
pentru construcţia de uzine de îmbogăţire a 
uraniului, combustibilului nuclear uzat şi 
ansamblurilor exotermice iradiate de la reac-
toare nucleare; 

 
 
 
 

40   - asamblarea personalizată a materialelor pen-
tru terţi în domenii legate de industria nuclea-
ră şi energetică; prelucrarea metalelor sub 
formă de îmbogăţire a uraniului şi plutoniului, 
conversie şi reconversie şi separare laser a 
izotopilor; prelucrarea combustibilului, mine-
reurilor, materialelor nucleare, uraniului, plu-
toniului şi deşeurilor radioactive; sortarea 
deşeurilor şi materialelor reciclabile (trans-
formare); vitrificarea materialelor, în special 
izolarea de produse chimice, materiale nu-
cleare, deşeuri nucleare, produse de fisiune, 
materiale radioactive în material sticlos sau 
sticlă; vulcanizare (tratamentul materialelor); 
galvanizare; decontaminarea materialelor 
periculoase în clădiri, uzine şi la sol aflate 
sub acţiunea substanţelor chimice, materiale-
lor nucleare, deşeurilor nucleare, produselor 
de fisiune, materialelor radioactive; placare 
cu aur; placare cu cadmiu; turnarea metalu-
lui; placare cu cupru; magnetizare; placare 
cu metal; placare cu nichel; tratarea apei; 
prelucrarea lemnului; prelucrarea combustibi-
lului nuclear, combustibilului nuclear uzat, 
produselor de fisiune, absorbanţilor de neu-
troni, materialelor de încetinire pentru neu-
troni şi deşeurilor; servicii pentru prelucrarea 
mecanică a metalelor şi a produselor din 
acestea, în special lucrări de strunjire, freza-
re, găurire, ştanţare şi şlefuire; furnizarea de 
servicii pentru prelucrarea termică a metale-
lor şi produselor din acestea, în special de 
călire, carburare, nitrurare, revenire; purifica-
rea aerului şi altor gaze; servicii de rafinare 
(chimică); reprocesarea combustibilului nu-
clear şi furnizarea informaţiei cu privire la 
aceasta; furnizarea informaţiei cu privire la 
reprocesarea combustibilului nuclear; pro-
ducţia şi reprocesarea combustibililor şi altor 
surse de energie; producţia de energie la 
centrale nucleare; producţia de energie la 
centrale electrice; producţia de combustibil 
nuclear, conversia şi prelucrarea combustibi-
lului nuclear; închirierea generatoarelor; pla-
care cu argint; inscripţionare cu laser; servicii 
de îmbogăţire a uraniului, în special îmbo-
găţirea şi malaxarea uraniului; servicii de 
prelucrare, reprocesare, separare a izoto-
pilor, utilizare şi conversie a combustibilului, 
minereurilor, materialelor nucleare, uraniului, 
plutoniului şi deşeurilor nucleare; servicii de 
reprocesare a deşeurilor radioactive; servicii 
de reprocesare a materialelor nucleare; ser-
vicii de distrugere, incinerare şi eliminare a 
deşeurilor, deşeurilor nucleare şi combustibi-
lului uzat; servicii de utilizare a materialelor  
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nucleare; servicii de producere a energiei; 
placare cu crom; zincare; 

 

41   - organizarea expoziţiilor în scop cultural sau 
educaţional în domeniul industriei nucleare şi 
energeticii; servicii educaţionale şi de instrui-
re sub formă de secţii, ateliere de lucru, cur-
suri la nivel de colegii şi universităţi, instruire 
prin corespondenţă, instruire la distanţă la 
nivel de colegii şi universităţi, examinări edu-
caţionale, consiliere vocaţională (consiliere 
educaţională sau de instruire), furnizarea 
informaţiei în domeniul industriei nucleare şi 
energiei; publicarea cărţilor, manualelor; ser-
vicii educaţionale, în special organizarea şi 
susţinerea cursurilor de instruire, cursurilor 
on-line, seminarelor, prezentărilor şi ateliere-
lor de lucru în domeniul industriei nucleare şi 
energeticii; activităţi de instruire privind cer-
cetarea pieţei; servicii educaţionale, în spe-
cial organizarea şi susţinerea seminarelor şi 
cursurilor de instruire în domeniul exploatării 
instalaţiilor nucleare industriale; publicarea 
cărţilor şi jurnalelor electronice on-line; publi-
carea textelor, altele decât textele publicitare; 
servicii educaţionale şi de instruire, în special 
organizarea şi susţinerea de întruniri, semi-
nare, forumuri, cursuri, congrese, simpozioa-
ne, conferinţe, conferinţe video în domenii 
legate de industria nucleară şi energetică; 

 

42   - calibrare (măsurare) de aparate şi dispozitive 
radiologice şi medicale, actinometre, proiec-
toare de surse radioactive, aparate de dia-
gnosticare şi aparate cu raze Roentgen; 
consultanţă în domeniul chimiei şi servicii de 
analiză chimică în domeniul industriei nucle-
are şi energeticii; programare computerizată 
în domeniile legate de industria nucleară şi 
energetică; controlul calităţii, şi anume verifi-
carea de securitate a materialelor nucleare, 
instalaţiilor nucleare şi echipamentelor în 
domeniul industriei nucleare şi energeticii; 
inginerie, expertiză în inginerie; studii de 
fundamentare şi fezabilitate a proiectelor 
tehnice şi planurilor în domeniul industriei 
nucleare şi energeticii; cercetare, servicii de 
consultanţă şi informare în domeniul protec-
ţiei mediului; cercetare şi servicii în domeniul 
dezvoltării proiectelor industriale referitor la 
cele din domeniul produselor farmaceutice, 
aparatelor şi instalaţiilor pentru radiologia 
medicală şi radiologia veterinară; studii de 
proiecte tehnice, şi anume cercetări tehnico-
economice de fezabilitate; servicii de analiză 
a sistemelor informatice; analiză chimică; 
schiţarea construcţiilor; prospectare geologi- 
 

că; măsurarea radiaţiilor, în special eva-
luarea măsurătorilor în domeniul radiaţiilor; 
inginerie în construcţii; inginerie în industria 
nucleară şi energetică; testarea materialelor 
şi produselor, cercetare în domeniul ştiinţei şi 
industriei, în special în domeniile biologiei, 
mecanicii, geologiei, fizicii, chimiei, referitoa-
re la producţie, transportare şi distribuţie a 
energiei electrice; cercetări privind influenţa 
instalaţiilor nucleare asupra mediului în ceea 
ce priveşte expunerea la radiaţii (migrare, 
acumulare şi comportamentul substanţelor 
radioactive în cadrul obiectelor naturale); 
consiliere cu privire la protecţia mediului; 
consultanţă în software de computer; consul-
taţii cu privire la construcţii, arhitectură; con-
sultaţii cu privire la construcţii, inclusiv dez-
voltarea de planuri (plan-grafice) şi proiecte 
în domeniul construcţiei de uzine de îmbogă-
ţire a uraniului; cercetări de laborator în do-
meniul industriilor nucleară şi petrochimică; 
cercetări de laborator şi servicii de inginerie 
în industria nucleară şi energetică; cercetare 
ştiinţifică şi proiectare şi consultaţii în dome-
niul fizicii nucleare, fizicii termice, coroziunii, 
fizicii şi tehnicii neutronilor şi dispersiei de 
neutroni, energeticii, resurselor naturale, 
inclusiv uraniu; consultanţă ştiinţifică, tehnică 
şi de inginerie referitoare la ingineria nuclea-
ră, echipamentul radiometric, materialele 
nucleare, materialele radioactive, deşeurile 
radioactive, monitorizarea combustibilului 
nuclear şi siguranţei instalaţiilor nucleare; 
mentenanţa software de computer; evalua-
rea măsurătorilor în domeniul radioactivităţii; 
proiectarea de sisteme informatice; monitori-
zarea radiaţiilor; dezvoltarea de planuri şi 
proiecte în domeniul construcţiilor, inclusiv în 
domeniul construcţiilor centralelor nucleare, 
centrelor de depozitare pentru materiale nu-
cleare, uzinelor de îmbogăţire a uraniului; 
dezvoltarea documentaţiei de proiectare, 
construcţie, reglementare de producţie-
tehnologică, de exploatare şi metodico-
normativă pentru obiectele energeticii nucle-
are construite, exploatate şi reconstruite; 
consultanţă în domeniul economisirii energi-
ei; studii de proiecte tehnice şi cercetări şi 
dezvoltări aferente în sfera industriei nuclea-
re şi energeticii; studii de proiecte tehnice, 
inclusiv dezvoltarea de măsuri tehnice de 
securitate pentru obiectele unde se utilizează 
energia nucleară; servicii de analiză şi cerce-
tare industrială în sfera industriei nucleare şi 
energeticii; expertiză tehnică în ingineria din 
domeniul industriei nucleare şi energeticii; 
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44   - servicii medicale în domeniul radiologiei şi 
medicinii nucleare; servicii medicale de tera-
pie cu raze Roentgen; 

 

45   - consultanţă în materie de securitate, inclusiv 
în industria nucleară şi în domeniul producţi-
ei, transportării şi distribuţiei energiei electri-
ce; consultanţă pentru proprietatea intelectu-
ală; licenţierea obiectelor proprietăţii intelec-
tuale; servicii juridice. 

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.10; 26.01.12; 26.11.12; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 034139 
(220) 2013.11.26 
(730) Gosudarstvennaia corporaţia po atomnoi 

energii “Rosatom”, RU 
119017, ul. Bolşaia Ordînka, d. 24,  
g. Moskva, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-deschis,  

albastru-închis, alb, gri, gri-închis. 
(511) NCL(10-2013) 
01   - americiu; agenţi de fisionare pentru obţinerea 

energiei nucleare; adsorbanţi de neutroni, şi 
anume bor, cadmiu, argint; gadoliniu; galiu; 
getters; grafit de uz industrial; granule de 
grafit incluse în clasa 01, aliaj de magneziu şi 
calciu; dioxid de titan; zirconiu; anhidridă 
titanică de uz industrial; dioxid de zirconiu; 
dioxizi de uraniu; materiale de încetinire pen-
tru reactoare nucleare; materiale de încetini-
re pentru neutroni, şi anume compuşi chimici 
utilizaţi pentru a reduce energia neutronilor 
care trec prin aceştia cu scopul de a facilita 
detectarea neutronilor; izotopi de uz industri-
al, inclusiv surse bazate pe ele, izotopi meta-
lici de pământuri rare; californiu; carbură de 

calciu (carbid); catalizatori; siliciu (inclusiv 
trichlorosilane); materiale de filtrare (substan-
ţe chimice); neutralizatori de gaze toxice; 
azotat de uraniu; alumină; oxid de uraniu; 
oxizi de cobalt; detergenţi utilizaţi în procese-
le de fabricaţie; plutoniu; agenţi tensioactivi; 
preparate biologice, cu excepţia celor folosite 
în scopuri medicale şi veterinare; preparate 
pentru reglarea creşterii plantelor; uraniu 
natural şi uraniu îmbogăţit şi produse de ura-
niu (lingouri, pulbere, oxid de uraniu, tetra-
fluorură de uraniu; hexafluorură de uraniu, 
octaoxid de tri(uraniu), acid fluorhidric, acid 
fluorhidric anhidru); radon; elementele chimi-
ce fisionabile; metale de pământuri rare 
(holmiu, disprosiu, europiu, yterbiu, ytriu, 
lantan, neodim, praseodim, samariu, scan-
diu, terbiu, tuliu, ceriu, erbiu); mercur; săruri 
de metale preţioase de uz industrial; săruri 
de aur; săruri metalice de pământuri rare; 
săruri ale metalelor alcaline (fluorozirconat 
de potasiu); compoziţii ignifuge; sticlă lichidă 
(solubilă); taliu; combustibil pentru reactoare 
nucleare; carbon; îngrăşăminte; fosfor; pro-
duse chimice pentru călirea şi sudura meta-
lelor; substanţe chimice folosite ca agenţi de 
fisionare în reacţiile nucleare; substanţe chi-
mice pentru tratarea chimică a apei; subs-
tanţe chimice, produse, preparate şi compo-
ziţii, şi anume solvenţi, agenţi extragenţi, 
agenţi complexanţi, răşini, compuşi de azot, 
de sulf şi fluorhidrici, sodă, amoniu, oxidanţi 
şi materiale de reducere destinate industriei 
nucleare şi energeticii; produse chimice utili-
zate în scopuri industriale şi ştiinţifice, inclu-
siv pământuri rare, oxid de vanadiu, siliciu 
amorf, siliciu dopat, izotopi stabili şi radio-
activi, în special substanţe pure; clorură de 
calciu; metale alcalino-pământoase (bariu, 
telur, litiu, hidroxid de litiu, rubidiu, stronţiu, 
cesiu); elemente radioactive pentru scopuri 
ştiinţifice şi compuşi şi aliaje ale acestora; 
elemente de combustibil nuclear conţinând 
comprimate de materiale fisionabile (şi dispo-
zitive cu comandă numerică); 

 

02   - preparate anticorosive; preparate de protec-
ţie pentru metale; vopsele; coloranţi; lacuri; 
lacuri şi vopsele de acoperire; 

 

04   - uleiuri, unsori industriale şi lubrifianţi pentru 
utilizarea în industria nucleară şi energetică; 
combustibil (inclusiv benzină pentru motoare) 
şi materiale pentru iluminat; energie electrică; 

 

05   - substanţe radioactive de uz medical; izotopi 
de uz medical (inclusiv surse în baza acesto-
ra); materiale medicale pentru pansamente; 
materiale chirurgicale pentru pansamente; 
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preparate biologice de uz medical; radiu de 
uz medical; produse farmaceutice radioactive 
şi reactivi neradioactivi pentru producerea 
mijloacelor radiofarmaceutice pentru utilizare 
in vivo în scopuri diagnostice sau terapeu-
tice; concentrate solide de radon pentru uz 
medical; substanţe şi preparate folosite în 
radiologia medicală; ţesături chirurgicale; 

 

06   - produse din metale comune şi aliaje ale 
acestora, cu excepţia celor prevăzute în alte 
clase; mangan; containere metalice; cabluri 
metalice şi fire pentru industria nucleară şi 
energetică; pulberi metalice; nichel; metale 
comune şi aliajele lor; fire umplute sub formă 
de tuburi metalice pentru alierea oţelurilor; 
forme de presare; laminat de hafniu şi alia-
jele sale; laminat de niobiu; laminat de aliaje 
de zirconiu; laminat de titan şi aliajele sale; 
minereuri metalifere, inclusiv minereuri de 
uraniu; aliaj de niobiu şi titan; aliaje de zir-
conniu; oţeluri aliate; tantal (metal); conducte 
(canale tehnologice pentru reactoare nucle-
are); metale refractare (beriliu, vanadiu, wolf-
ram, hafniu, germaniu, indiu, molibden, nio-
biu, titan, zirconiu); crom; 

 

07   - pompe (maşini); supape pentru echipamente 
industriale, supape (organe de maşini); ge-
neratoare de electricitate; motoare, altele 
decât cele pentru vehicule terestre; supape 
de presiune (organe de maşini); supape de 
presiune pentru centrale nucleare şi nave; 
maşini, şi anume pentru dezactivarea şi dez-
instalarea instalaţiilor nucleare; maşini-
unelte; pompe, în special centrifuge pentru 
industria nucleară şi energetică; burghii mari 
de mină, inclusiv burghie pentru perforare 
pereţi foraj; maşini de găurit pentru prelucra-
rea metalelor; maşini pentru industria de 
prelucrare a metalelor; turbine pentru utiliza-
re în industria nucleară şi energetică; centri-
fuge (maşini) pentru utilizare în industria nu-
cleară şi energetică, inclusiv centrifuge de 
gaze, centrifuge pentru îmbogăţirea uraniului 
şi separarea izotopilor; servomotoare electrice; 

 

09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
prelucrarea şi reproducerea sunetului, imagi-
nii sau altor informaţii; maşini de calculat, 
echipamente de prelucrare a datelor şi calcu-
latoare; programe de calculator şi software 
de calculator pentru utilizare în industria nu-
cleară şi energetică; programe de calculator 
pentru monitorizarea şi controlul proceselor 
de producţie în cadrul întreprinderii; electro-
magneţi; aparate electronice şi optice şi in-
strumente, cum ar fi computere şi monitoare 
video, cântare, teodolite, lasere, instrumente 

de măsură portabile şi panglici topometrice 
de inspecţie, control, cântărire şi măsurare a 
parametrilor fizici şi geometrici ai instalaţiilor 
industriale în domeniul energiei nucleare, şi 
anume în producţia energiei nucleare şi ciclul 
combustibilului nuclear, conectori şi electro-
nică; semiconductori electronici; echipament 
de decontaminare a părţilor de staţii electrice 
contaminate cu materiale radioactive; echi-
pament pentru testarea nedistructivă a mate-
rialelor în centralele electrice; cipuri (circuite 
integrate); fire magnetice utilizate pentru 
fabricarea de electromagneţi; magneţi pentru 
uz industrial; incluziuni cuantice, şi anume 
materiale semiconductoare cristalice; apara-
te şi instrumente ştiinţifice, optice, de cântă-
rire, de măsurare, de screening, de control, 
topografice, de detectare (de fixare a ceva, 
de semnal etc.), de testare, de analiză şi 
informare, şi anume pentru a fi utilizate la 
construirea, întreţinerea, susţinerea, scoate-
rea din exploatare şi reparaţia instalaţiilor 
industriale, centralelor electrice, depozitelor 
nucleare, echipamentelor pentru producerea 
combustibilului nuclear, echipamentelor pen-
tru reprocesarea combustibilului nuclear, 
echipamentelor pentru păstrarea combusti-
bilului nuclear şi echipamentelor pentru păs-
trarea deşeurilor, pentru utilizare în cerceta-
rea ştiinţifică, cercetarea industrială, cerceta-
rea şi dezvoltarea de noi produse şi testarea 
materialelor; dispozitive semiconductoare; 
semiconductoare circuite integrate; semicon-
ductoare carduri inteligente; semiconductori; 
plăci de siliciu; plăci structurate semicon-
ductoare; benzi supraconductoare; fire şi ca-
bluri supraconductoare; supraconductori; 
echipamente de testare şi măsurare pentru 
testarea randamentului şi eficienţei echipa-
mentelor centralei electrice; acumulatoare 
electrice; aparate (dispozitive) ale sistemului 
automatizat de control al radioactivităţii la 
centrale electrice nucleare; aparate (dispo-
zitive) de control al fluxului de neutroni al 
reactorului centralelor electrice nucleare; 
aparate (dispozitive) de control al securităţii 
radioactive la centrale nucleare; aparate 
(dispozitive) de afişare şi protocolare a rezul-
tatelor inspecţiei termostatelor la centrale nu-
cleare; aparate electrodinamice pentru dirija-
rea de la distanţă a semnalelor; aparate şi 
instrumente pentru raze Roentgen, cu ex-
cepţia celor pentru scopuri medicale, în spe-
cial acceleratoare liniare de particule pentru 
obţinerea razelor Roentgen de înaltă energie 
şi pentru radiografii utilizate pentru controlul, 
testarea materialelor, uz industrial şi în sco-
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puri de securitate; aparate şi echipamente de 
control al radioactivităţii; aparate radiologice 
de uz industrial; aparate fizice, electrice pen-
tru industria nucleară şi energetică; recipi-
ente de acumulatoare; încărcătoare pentru 
acumulatoare electrice; baterii galvanice; 
betatroane; analizoare de gaze; generatoare 
de izotopi de scurtă perioadă; senzori pentru 
industria nucleară şi energetică; detectoare 
de radiaţii care includ ventilatoare pentru aer 
şi gaze; dozimetre; carcase de acumulatoa-
re; lasere, cu excepţia celor pentru uz medi-
cal; materiale şi semifabricate pentru tehnica 
electronică; monocristale; generatoare de 
neutroni în bază de acceleratoare de parti-
cule încărcate; echipamente speciale de 
laborator; îmbrăcăminte, încălţăminte, artico-
le pentru acoperit capul, căşti de protecţie, 
măşti de protecţie împotriva radiaţiei; plăci de 
acumulator; articole de îmbrăcăminte de pro-
tecţie împotriva accidentelor şi traumelor 
pentru a fi utilizate în procesul de lucru cu 
materiale radioactive pentru prevenirea ex-
punerii la radiaţii; preamplificatoare (dispozi-
tiv electronic); instrumente pentru măsurarea 
şi înregistrarea de radiaţii nucleare, inclusiv 
detectoare; instrumente de măsurare, inclu-
siv instrumente de măsurare electrice; ra-
dare; instrumente radiologice, în special 
acceleratoare liniare de particule încărcate 
pentru obţinerea razelor Roentgen de înaltă 
energie şi pentru radiografii utilizate în 
controlul, testarea materialelor, pentru uz 
industrial şi scopuri de securitate; radiome-
tre; aparate de radio; aparate cu raze Roent-
gen, cu excepţia celor pentru scopuri medi-
cale; grile de baterii de acumulatoare; siste-
me de management şi control pentru cen-
trale nucleare; sonare; spectrometre; echi-
pamente tehnologice şi/sau instrumente de 
măsurare pentru efectuarea testărilor de ma-
teriale, în scopul obţinerii informaţiilor cu 
privire la proprietăţile lor; acceleratoare de 
particule; instalaţii pentru controlul de la dis-
tanţă a proceselor de producţie în între-
prinderile industriale; instalaţii de pulverizare 
a straturilor superioare; instalaţii de gestiune 
a sintezei termonucleare; aparate, inclusiv 
catodice pentru protecţie anticorosivă; apa-
rate de semnalizare (alarma de securitate); 
ciclotroane; ecrane pentru aparatele Roent-
gen de uz industrial; elemente galvanice; 

 

10   - dispozitive electromagnetice de diagnostic 
medical imagistic; aparate pentru terapie 
electromagnetică de înaltă frecvenţă; lasere  
pentru scopuri chirurgicale şi medicale;  
 

aparate pentru terapie electromagnetică de 
frecvenţă joasă; aparate de diagnostic pentru 
tomografie rezonanţă magnetică; aparate şi 
instrumente medicale folosite pentru tomo-
grafie cu emisie de pozitroni; echipament 
medical, şi anume echipament pentru tomo-
grafie computerizată; dispozitive de diagnos-
tic imagistic utilizate în medicina nucleară; 
tomografe nucleare de spin pentru scopuri 
medicale; echipamente de radioterapie utili-
zate în scopuri medicale; tuburi cu raze 
Roentgen pentru scopuri medicale; aparate 
cu raze Roentgen pentru scopuri medicale; 
acceleratoare liniare pentru tratamentul tu-
morilor maligne prin iradiere; aparate medi-
cale (inclusiv instalaţii pentru prepararea de 
concentrate solide radon) şi instrumente; 
aparate medicale electromagnetice; echipa-
mente radiologice medicale; aparate şi in-
strumente chirurgicale, medicale, stomatolo-
gice şi veterinare, membre artificiale, articole 
ortopedice; dispozitive de protecţie împotriva 
razelor Roentgen; 

 

11   - instalaţii de filtrare a aerului pentru industria 
nucleară; aparate şi instrumente pentru utili-
zare la purificarea, separarea şi purificarea 
lichidelor şi gazelor utilizate în industria nu-
cleară şi energetică; filtre şi instalaţii de filtra-
re pentru condiţionarea aerului şi gazelor; 
generatoare nucleare; instalaţii energetice 
nucleare; aparate pentru filtrarea apei; insta-
laţii pentru filtrarea apei pentru industria nu-
cleară şi energetică; reactoare de cercetare 
nucleară; componente pentru reactoare nu-
cleare; instalaţii nucleare modulare, inclusiv 
generatoare de combustibil, abur, carcase de 
reactoare, capace pentru carcase de reac-
toare nucleare, părţi interioare de reactoare, 
mecanism de acţionare a tijelor de reglare 
pentru reactoare nucleare; reactoare nuclea-
re; corpuri de iluminat cu LED-uri; instalaţii 
de răcire pentru deşeuri nucleare şi combus-
tibil uzat; instalaţii pentru reprocesarea com-
bustibilului nuclear şi materialelor de încetini-
re nucleare şi deşeurilor nucleare; filtre (părţi 
de instalaţii casnice sau industriale), inclusiv 
pentru eliminarea de materiale nucleare; 

 

12   - aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe 
apă, şi anume aeroglisoare, vehicule aeriene 
aeronave, autoşenilete pentru transportul de 
mărfuri, vehicule amfibii, vehicule blindate, 
vehicule automate şi părţi structurale pentru 
acestea; nave spaţiale; motoare electrice; 

 

13   - muniţie şi proiectile; amorse explozive; ex-
plozivi; arme de foc; 
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14   - metale preţioase şi aliaje ale acestora, inclu-
siv aur brut sau bătut; lingouri de metale 
preţioase; 

 

16   - materiale grafice reproduse şi reprezentării 
grafice, şi anume desene tehnice schiţe de 
design planuri, schiţe, fotografii, imagini; ma-
teriale de instruire, de predare şi didactice în 
domeniul energiei nucleare în format tipărit şi 
în format electronic; articole de birou, şi 
anume distribuitoare de bandă adezivă, co-
rectoare lichide, stilouri, creioane, radiere 
perforatoare, capsatoare, capse; hârtie, car-
ton şi produse din aceste materiale neincluse 
în alte clase, şi anume albume pentru auto-
colante, albume pentru monede, albume de 
vacanţă, albume pentru fotografii, albume 
aniversare, albume pentru timbre, formulare, 
carnete de notiţe; publicaţii, şi anume ma-
nuale de proiectare, manuale de construcţie, 
manuale tehnice, manuale, periodice în do-
meniul energiei nucleare; imprimante de cal-
culator; albume; formulare, carnete de notiţe; 
broşuri; pliante; hârtie de scris; buletine in-
formative; hârtie cerată; reviste; calendare; 
fişe de cataloage; carduri de înregistrare 
conturi; cataloage; plicuri; hârtie de copiat; 
hârtie de ambalaj; produse de papetărie; 
prospecte (inclusiv prospecte promoţionale); 
hârtie luminiscentă; materiale de instruire, 
materiale didactice (cu excepţia aparatelor), 
publicaţii educaţionale în domeniul industriei 
nucleare şi al energeticii în format tipărit şi 
format electronic; hârtie de filtru; fotografii; 
caractere tipografice; hârtie de desen; 

 

17   - materiale pentru călăfătuire şi izolare; folie 
de plastic pentru uz industrial şi comercial; 
materiale de etanşare şi izolare; materiale 
plastice semiprelucrate pentru uz industrial; 
materiale refractare izolante; uleiuri izolante; 
vată de sticlă pentru izolaţii; ţevi flexibile ne-
metalice; ţevi nemetalice pentru mine de 
uraniu, uzine şi centre de stocare, depozita-
re, separare izotopi, prelucrare, reprocesare 
şi eliminare de combustibili, minereuri, mate-
riale nucleare, uraniu, plutoniu şi deşeuri 
nucleare; 

 

19   - construcţii nemetalice transportabile pentru 
sisteme de securitate; construcţii nemetalice 
prefabricate şi transportabile şi materiale de 
construcţie nemetalice, în special blocuri de 
ciment, ţiglă, uşi, stâlpi, plăci, panouri, tuburi 
pentru mine de uraniu şi pentru stocare, de-
pozitare, separare izotopi, prelucrare, repro-
cesare şi eliminare de materiale nucleare, 
uraniu, plutoniu şi deşeuri nucleare; conduc-
te nemetalice pentru apă; conducte cerami-

ce; conducte nemetalice pentru instalaţii de 
ventilaţie şi climatizare; conducte de evacua-
re nemetalice; 

 

35   - publicitate şi administrarea afacerilor; servicii 
de publicitate, în special promovarea de pro-
duse, servicii, branding şi informaţii comerci-
ale, noutăţi ale terţilor prin intermediul mijloa-
celor media tipărite, audio, video, digitale şi 
mass-media care lucrează în timp real; ser-
vicii de asistentă şi consultanţă în conduce-
rea afacerilor din sectorul energetic; servicii 
corporatiste, în special promovarea interese-
lor industriilor nucleară şi energetică; asisten-
ţa în managementul afacerilor şi consultanţă 
pentru conducerea afacerilor; asistenţă în 
managementul afacerilor şi lucrărilor de bi-
rou; consultanţă şi asistenţă pentru adminis-
trarea afacerilor; informaţii şi investigaţii pen-
tru afaceri; servicii de marketing în domeniul 
afacerilor; servicii de dezvoltare a strategiei 
în domeniul afacerilor; asistenţă în gestiunea 
întreprinderilor comerciale şi industriale; con-
ducerea întreprinderii comerciale; asistenţă 
în conducerea corporaţiei; prognoză econo-
mică şi analiză; agenţii de export şi import; 
sfaturi în organizarea şi conducerea aface-
rilor; dezvoltarea unui plan de marketing; 
servicii de marketing, în special promovarea 
şi publicitatea produselor şi serviciilor terţilor; 
cercetări în domeniul marketingului; consi-
liere cu privire la organizarea şi conducerea 
afacerilor; organizarea de expoziţii în scopuri 
comerciale sau de publicitate; colectarea şi 
sistematizarea informaţiilor din baze de date 
de calculator; expertiză în afaceri; 

 

36   - analiză financiară; consiliere cu privire la 
finanţe, investiţii; administrarea investiţiilor; 
management financiar în domenii legate de 
industria nucleară şi energetică; activităţi 
financiare legate de achiziţionarea cotelor de 
participare la societăţi financiare, comerciale, 
industriale existente sau care urmează a fi 
create; sponsorizare în scopuri publicitare a 
activităţii culturale în domeniul industriei 
nucleare şi energeticii; expertiză financiară, 
analiză, informaţii şi management, consultan-
ţă legate de industria nucleară şi energetică; 

 

37   - informaţii cu privire la construcţia şi repara-
rea clădirilor; lucrări de salvare pentru lichi-
darea avariilor nucleare şi radioactive la cen-
trale nucleare, obiecte industriale şi alte obi-
ecte ale complexului nuclear; construcţia şi 
reparaţia depozitelor, inclusiv a depozitelor 
de deşeuri radioactive; construcţia uzinelor 
pentru separarea izotopilor de uraniu; servicii 
de instalare şi întreţinere a echipamentului 
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de control şi siguranţă la centrale electrice 
nucleare şi instalaţii de producere a energiei 
electrice; servicii pentru construirea, instala-
rea, întreţinerea şi repararea de aparate, 
echipamente, infrastructură la centrale elec-
trice nucleare şi instalaţii de producere a 
energiei electrice; dezvoltarea zăcămintelor 
de uraniu; forarea puţurilor; restaurare (repa-
raţii capitale) maşini pentru centrale electrice 
nucleare, pentru depozite nucleare, pentru 
instalaţii de producţie a combustibilului nu-
clear, pentru instalaţii de reprocesare a com-
bustibilului nuclear, pentru instalaţii de stoca-
re a materialelor nucleare, pentru instalaţii de 
depozitare a deşeurilor, pentru mine, uzine şi 
centre de depozitare, prelucrare şi reproce-
sare a combustibilului nuclear, minereuri, 
materiale nucleare, uraniu şi plutoniu; recu-
perare generatoare de abur, turbine, turbo-
generatoare, generatoare electrice, maşini 
electrice la centrale electrice nucleare; resta-
urare reactoare nucleare, reactoare cu apă, 
maşini pentru producţia, prelucrarea şi re-
procesarea combustibilului nuclear, minereu-
rilor metalifere, minereurilor de uraniu, pluto-
niu (materiale nucleare); extracţie zăcăminte 
de minerale utile; informaţii şi consultanţă cu 
privire la construirea uzinelor de îmbogăţire a 
uraniului, instalare, reparaţie şi întreţinere a 
echipamentelor pentru îmbogăţirea uraniului 
şi separarea izotopilor de uraniu; informaţii 
cu privire la construcţia uzinelor pentru sepa-
rarea izotopilor de uraniu; informaţii cu privire 
la instalare, reparaţie şi întreţinere de echi-
pamente pentru separarea izotopilor de ura-
niu; supraveghere-management pentru lu-
crări de construcţie; tratament anticoroziv; 
lucrări de încărcare, reîncărcare a tehnicii de 
radiaţie; exploatarea carierelor; reparaţii sau 
întreţinere de centrale nucleare şi asigurarea 
cu informaţie legată de acestea; reparare 
pompe; construcţia întreprinderilor industria-
le, inclusiv uzine de îmbogăţire a uraniului, 
centrale nucleare şi instalaţii de reprocesare 
a deşeurilor radioactive; servicii de construi-
re, întreţinere, reparare şi scoatere din ex-
ploatare a centralelor nucleare, instalaţii pen-
tru producerea combustibilului nuclear, insta-
laţii de reprocesare a combustibilului nuclear, 
instalaţii pentru depozitarea materialelor nu-
cleare şi instalaţii pentru depozitarea deşeu-
rilor, mine, uzine şi centre de depozitare, 
prelucrare, reprocesare şi eliminare a com-
bustibilului nuclear, minereuri, materiale nu-
cleare, uraniu, plutoniu; servicii de instalare, 
întreţinere, reparare şi scoatere din exploata- 
 

re a reactoarelor nucleare şi reactoarelor de 
apă, instalaţiilor care produc combustibil nu-
clear; instalare şi punere în funcţiune-
ajustare a centralelor electrice nucleare, cen-
tralelor termice nucleare; instalare şi punere 
în funcţiune-ajustare a dispozitivelor de ra-
dioizotopi; instalarea şi repararea echipa-
mentelor de încălzire; instalarea şi repararea 
aparatelor de aer condiţionat; instalarea şi 
repararea aparatelor electrice; instalarea, 
ajustarea şi întreţinerea aparatelor în scopuri 
ştiinţifice; instalarea, întreţinerea şi reparaţia 
maşinilor de control şi securitate în industria 
nucleară şi energetică; instalarea, întreţine-
rea şi reparaţia dispozitivelor cu radioizotopi, 
instalaţii de radiaţii legate de industria nucle-
ară şi energetică; instalarea, întreţinerea şi 
reparaţia aparatelor pentru producerea de 
energie; instalarea, întreţinerea şi reparaţia 
maşinilor şi aparatelor pentru distribuţia şi 
controlul energiei şi furnizarea de informaţii 
relevante; instalarea, întreţinerea şi reparaţia 
aparatelor radiologice; instalarea, întreţine-
rea şi reparaţia dispozitivelor de alarmă pen-
tru detectarea materialelor nucleare; instala-
rea, repararea şi întreţinerea echipamentelor 
de maşini, inclusiv pentru centrale electrice 
nucleare, depozite nucleare, instalaţii de 
producere a combustibilului nuclear, instalaţii 
pentru reprocesarea combustibilului nuclear, 
instalaţii pentru depozitarea materialelor nu-
cleare şi instalaţii pentru depozitarea deşeu-
rilor; instalarea, repararea şi întreţinerea 
echipamentelor de îmbogăţire a uraniului şi 
separare a izotopilor de uraniu; deparazita-
rea instalaţiilor electrice; 

 

38   - transmisia asistată de computer a mesajelor 
şi imaginilor; transmisia de date prin Internet; 
asigurarea conexiunii de telecomunicaţii la o 
reţea globală de computere şi/sau la motoa-
rele de căutare pe Internet; rutare şi conexi-
uni de telecomunicaţii; poştă electronică; 
furnizarea de informaţii despre telecomunica-
ţii; închirierea echipamentelor de telecomuni-
caţii; comunicaţii prin reţele de fibră optică; 
transmisie radio; comunicarea cu terminale 
de computere; transmisie prin satelit; servicii 
de telecomunicaţii, în special transmisii prin 
linii locale şi de mare distanţă a mesajelor 
sonore, imaginilor şi informaţiei în domeniul 
industriei nucleare şi energeticii prin interme-
diul reţelelor particulare de calculatoare, In-
ternetului şi reţelei Intranet şi servicii de co-
municaţii prin radio, telefonie şi telegraf în 
domenii legate de industria nucleară şi de 
energetică; 
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39   - informaţii legate de transporturi, inclusiv 
transportul de uraniu natural, uraniu îmbogă-
ţit, uraniu sărăcit, oxid de uraniu, dioxid de 
uraniu, oxid de uraniu, hexafluorură de ura-
niu, plutoniu combustibil pentru reactoare 
nucleare, izotopi în scopuri industriale şi me-
dicale, centrifuge pentru separarea izotopilor 
de uraniu, echipamente pentru construcţia de 
uzine de îmbogăţire a uraniului, combustibi-
lului nuclear uzat şi ansamblurilor exotermice 
iradiate de la reactoare nucleare; informaţii 
legate de depozitarea de produse în depozi-
te, inclusiv depozitarea de uraniu natural, 
uraniu îmbogăţit, uraniu sărăcit, oxid de ura-
niu, dioxid de uraniu, oxid de uraniu, 
hexafluorură de uraniu, plutoniu, combustibil 
pentru reactoare nucleare, izotopi pentru uz 
industrial şi medical, centrifuge pentru sepa-
rarea izotopilor de uraniu, echipamente pen-
tru construcţia de uzine de îmbogăţire a ura-
niului, combustibilului nuclear uzat şi ansam-
blurilor exotermice iradiate de la reactoare 
nucleare; informaţii legate de ambalarea de 
uraniu natural, uraniu îmbogăţit, uraniu sără-
cit, oxid de uraniu, dioxid de uraniu, oxid de 
uraniu, hexafluorură de uraniu plutoniu, 
combustibil pentru reactoare nucleare, izo-
topi pentru uz industrial şi medical, centrifuge 
pentru separarea izotopilor de uraniu, echi-
pamente pentru construcţia de uzine de îm-
bogăţire a uraniului, combustibilului nuclear 
uzat şi ansamblurilor exotermice iradiate de 
la reactoare nucleare; transport, în special 
transportul de echipamente şi combustibil 
nuclear pentru centrale electrice nucleare; 
închiriere de depozite; alimentare cu apă 
potabilă; furnizarea de servicii de informare 
şi consiliere cu privire la distribuţia de ener-
gie şi electricitate; distribuţie de energie; pro-
ducerea de energie electrică; ambalare de 
produse, inclusiv ambalarea de uraniu natu-
ral, uraniu îmbogăţit, uraniu sărăcit, oxid de 
uraniu, dioxid de uraniu, oxid de uraniu, 
hexafluorură de uraniu, plutoniu, combustibil 
pentru reactoare nucleare, izotopi pentru uz 
industrial şi medical, centrifuge pentru sepa-
rarea izotopilor de uraniu şi echipamente 
pentru construcţia de uzine de îmbogăţire a 
uraniului, combustibilului nuclear uzat şi an-
samblurilor exotermice iradiate de la reactoa-
re nucleare; servicii de transport, inclusiv 
transportul de uraniu natural, uraniu îmbogă-
ţit, uraniu sărăcit, oxid de uraniu, dioxid de 
uraniu, oxid de uraniu, hexafluorură de ura-
niu, plutoniu, combustibil pentru reactoare 
nucleare, izotopi pentru uz industrial şi medi-
cal, centrifuge pentru separarea izotopilor de 

uraniu şi echipamente pentru construcţia de 
uzine de îmbogăţire a uraniului, combustibi-
lului nuclear uzat şi ansamblurilor iradiate 
exotermice de la reactoare nucleare; depozi-
tare de produse, inclusiv depozitarea de ura-
niu natural, uraniu îmbogăţit, uraniu sărăcit, 
oxid de uraniu, dioxid de uraniu, oxid de ura-
niu, hexafluorură de uraniu, plutoniu, com-
bustibil pentru reactoare nucleare, izotopi 
pentru uz industrial şi medical, centrifuge 
pentru separarea izotopilor de uraniu, echi-
pamente pentru construcţia de uzine de îm-
bogăţire a uraniului, combustibilului nuclear 
uzat şi ansamblurilor exotermice iradiate de 
la reactoare nucleare; 

 

40   - asamblarea personalizată a materialelor pen-
tru terţi în domenii legate de industria nuclea-
ră şi energetică; prelucrarea metalelor sub 
formă de îmbogăţire a uraniului şi plutoniului, 
conversie şi reconversie şi separare laser a 
izotopilor; prelucrarea combustibilului, mine-
reurilor, materialelor nucleare, uraniului, plu-
toniului şi deşeurilor radioactive; sortarea 
deşeurilor şi materialelor reciclabile (trans-
formare); vitrificarea materialelor, în special 
izolarea de produse chimice, materiale nu-
cleare, deşeuri nucleare, produse de fisiune, 
materiale radioactive în material sticlos sau 
sticlă; vulcanizare (tratamentul materialelor); 
galvanizare; decontaminarea materialelor 
periculoase în clădiri, uzine şi la sol aflate 
sub acţiunea substanţelor chimice, materiale-
lor nucleare, deşeurilor nucleare, produselor 
de fisiune, materialelor radioactive; placare 
cu aur; placare cu cadmiu; turnarea metalu-
lui; placare cu cupru; magnetizare; placare 
cu metal; placare cu nichel; tratarea apei; 
prelucrarea lemnului; prelucrarea combustibi-
lului nuclear, combustibilului nuclear uzat, 
produselor de fisiune, absorbanţilor de neu-
troni, materialelor de încetinire pentru neu-
troni şi deşeurilor; servicii pentru prelucrarea 
mecanică a metalelor şi a produselor din 
acestea, în special lucrări de strunjire, freza-
re, găurire, ştanţare şi şlefuire; furnizarea de 
servicii pentru prelucrarea termică a metale-
lor şi produselor din acestea, în special de 
călire, carburare, nitrurare, revenire; purifica-
rea aerului şi altor gaze; servicii de rafinare 
(chimică); reprocesarea combustibilului nu-
clear şi furnizarea informaţiei cu privire la 
aceasta; furnizarea informaţiei cu privire la 
reprocesarea combustibilului nuclear; pro-
ducţia şi reprocesarea combustibililor şi altor 
surse de energie; producţia de energie la 
centrale nucleare; producţia de energie la 
centrale electrice; producţia de combustibil 
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nuclear, conversia şi prelucrarea combustibi-
lului nuclear; închirierea generatoarelor; pla-
care cu argint; inscripţionare cu laser; servicii 
de îmbogăţire a uraniului, în special îmbogă-
ţirea şi malaxarea uraniului; servicii de prelu-
crare, reprocesare, separare a izotopilor, 
utilizare şi conversie a combustibilului, mine-
reurilor, materialelor nucleare, uraniului, plu-
toniului şi deşeurilor nucleare; servicii de 
reprocesare a deşeurilor radioactive; servicii 
de reprocesare a materialelor nucleare; ser-
vicii de distrugere, incinerare şi eliminare a 
deşeurilor, deşeurilor nucleare şi combustibi-
lului uzat; servicii de utilizare a materialelor 
nucleare; servicii de producere a energiei; 
placare cu crom; zincare; 

 

41   - organizarea expoziţiilor în scop cultural sau 
educaţional în domeniul industriei nucleare şi 
energeticii; servicii educaţionale şi de instrui-
re sub formă de secţii, ateliere de lucru, cur-
suri la nivel de colegii şi universităţi, instruire 
prin corespondenţă, instruire la distanţă la 
nivel de colegii şi universităţi, examinări edu-
caţionale, consiliere vocaţională (consiliere 
educaţională sau de instruire), furnizarea 
informaţiei în domeniul industriei nucleare şi 
energiei; publicarea cărţilor, manualelor; ser-
vicii educaţionale, în special organizarea şi 
susţinerea cursurilor de instruire, cursurilor 
on-line, seminarelor, prezentărilor şi ateliere-
lor de lucru în domeniul industriei nucleare şi 
energeticii; activităţi de instruire privind cer-
cetarea pieţei; servicii educaţionale, în spe-
cial organizarea şi susţinerea seminarelor şi 
cursurilor de instruire în domeniul exploatării 
instalaţiilor nucleare industriale; publicarea 
cărţilor şi jurnalelor electronice on-line; publi-
carea textelor, altele decât textele publicitare; 
servicii educaţionale şi de instruire, în special 
organizarea şi susţinerea de întruniri, semi-
nare, forumuri, cursuri, congrese, simpozioa-
ne, conferinţe, conferinţe video în domenii 
legate de industria nucleară şi energetică; 

 

42   - calibrare (măsurare) de aparate şi dispozitive 
radiologice şi medicale, actinometre, proiec-
toare de surse radioactive, aparate de dia-
gnosticare şi aparate cu raze Roentgen; 
consultanţă în domeniul chimiei şi servicii de 
analiză chimică în domeniul industriei nucle-
are şi energeticii; programare computerizată 
în domeniile legate de industria nucleară şi 
energetică; controlul calităţii, şi anume verifi-
carea de securitate a materialelor nucleare, 
instalaţiilor nucleare şi echipamentelor în 
domeniul industriei nucleare şi energeticii; 
inginerie, expertiză în inginerie; studii de 

fundamentare şi fezabilitate a proiectelor 
tehnice şi planurilor în domeniul industriei 
nucleare şi energeticii; cercetare, servicii de 
consultanţă şi informare în domeniul protec-
ţiei mediului; cercetare şi servicii în domeniul 
dezvoltării proiectelor industriale referitor la 
cele din domeniul produselor farmaceutice, 
aparatelor şi instalaţiilor pentru radiologia 
medicală şi radiologia veterinară; studii de 
proiecte tehnice, şi anume cercetări tehnico-
economice de fezabilitate; servicii de analiză 
a sistemelor informatice; analiză chimică; 
schiţarea construcţiilor; prospectare geologi-
că; măsurarea radiaţiilor, în special evalua-
rea măsurătorilor în domeniul radiaţiilor; ingi-
nerie în construcţii; inginerie în industria nu-
cleară şi energetică; testarea materialelor şi 
produselor, cercetare în domeniul ştiinţei şi 
industriei, în special în domeniile biologiei, 
mecanicii, geologiei, fizicii, chimiei, referitoa-
re la producţie, transportare şi distribuţie a 
energiei electrice; cercetări privind influenţa 
instalaţiilor nucleare asupra mediului în ceea 
ce priveşte expunerea la radiaţii (migrare, 
acumulare şi comportamentul substanţelor 
radioactive în cadrul obiectelor naturale); 
consiliere cu privire la protecţia mediului; 
consultanţă în software de computer; consul-
taţii cu privire la construcţii, arhitectură; con-
sultaţii cu privire la construcţii, inclusiv dez-
voltarea de planuri (plan-grafice) şi proiecte 
în domeniul construcţiei de uzine de îmbogă-
ţire a uraniului; cercetări de laborator în do-
meniul industriilor nucleară şi petrochimică; 
cercetări de laborator şi servicii de inginerie 
în industria nucleară şi energetică; cercetare 
ştiinţifică şi proiectare şi consultaţii în dome-
niul fizicii nucleare, fizicii termice, coroziunii, 
fizicii şi tehnicii neutronilor şi dispersiei de 
neutroni, energeticii, resurselor naturale, 
inclusiv uraniu; consultanţă ştiinţifică, tehnică 
şi de inginerie referitoare la ingineria nuclea-
ră, echipamentul radiometric, materialele nu-
cleare, materialele radioactive, deşeurile 
radioactive, monitorizarea combustibilului nu-
clear şi siguranţei instalaţiilor nucleare; 
mentenanţa software de computer; evalua-
rea măsurătorilor în domeniul radioactivităţii; 
proiectarea de sisteme informatice; monitori-
zarea radiaţiilor; dezvoltarea de planuri şi 
proiecte în domeniul construcţiilor, inclusiv în 
domeniul construcţiilor centralelor nucleare, 
centrelor de depozitare pentru materiale nu-
cleare, uzinelor de îmbogăţire a uraniului; 
dezvoltarea documentaţiei de proiectare, 
construcţie, reglementare de producţie-
tehnologică, de exploatare şi metodico-
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normativă pentru obiectele energeticii nucle-
are construite, exploatate şi reconstruite; 
consultanţă în domeniul economisirii energi-
ei; studii de proiecte tehnice şi cercetări şi 
dezvoltări aferente în sfera industriei nuclea-
re şi energeticii; studii de proiecte tehnice, 
inclusiv dezvoltarea de măsuri tehnice de 
securitate pentru obiectele unde se utilizează 
energia nucleară; servicii de analiză şi cerce-
tare industrială în sfera industriei nucleare şi 
energeticii; expertiză tehnică în ingineria din 
domeniul industriei nucleare şi energeticii; 

 

44   - servicii medicale în domeniul radiologiei şi 
medicinii nucleare; servicii medicale de tera-
pie cu raze Roentgen; 

 

45   - consultanţă în materie de securitate, inclusiv 
în industria nucleară şi în domeniul producţi-
ei, transportării şi distribuţiei energiei electri-
ce; consultanţă pentru proprietatea intelectu-
ală; licenţierea obiectelor proprietăţii intelec-
tuale; servicii juridice. 

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.10; 26.01.12; 26.11.12; 
28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 034141 
(220) 2013.11.26 
(730) GARNIC Maxim, MD 

Str. Barbu Lăutaru nr. 12, ap. 88,  
MD-3600, Ungheni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2013) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară; 

 

44   - 
 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 03.07.02; 27.05.02; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 034143 
(220) 2013.11.26 
(730) INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS., DO 

Máximo Gomez Avenue No. 118,  
Santo Domingo, Republica Dominicană 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - cafea şi produse de cafea. 
 

 
 
 
(210) 034144 
(220) 2013.11.26 
(730) INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS., DO 

Máximo Gomez Avenue No. 118,  
Santo Domingo, Republica Dominicană 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - cafea şi produse de cafea. 
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(210) 034155 
(220) 2013.12.04 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 034158 
(220) 2013.11.29 
(730) ALSTOM Technology Ltd, CH 

Brown Boveri Strasse 7, CH-5400 Baden, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
11   - aparate pentru blocuri generatoare de abur, 

în particular amestecătoare statice de gaz, 
şicane de distribuţie/reflectoare, şicane de 
distribuţie/reflectoare pentru gaz, panouri/ 
ecrane de gaz, plăci, plăci deflectoare, 
reflectoare/şicane/plăci pentru turbionarea 
fluxului de la marginea anterioară, foi/plăci 
pentru deflectoare, profiluri de turbioane, 
conducte, ţevi, jgheaburi/carcase, părţi şi 
fitinguri pentru produsele menţionate; produ-
sele menţionate, în particular pentru centrale 
electrice şi centrale electrotermice, schimbă-
toare de căldură şi instalaţii energetice, pre-
cum şi pentru crematorii pentru gunoaie, 
pentru cuptoare cu vană pentru topirea sticlei 
şi alte instalaţii industriale; colectoare de 
praf, sisteme de filtrare, filtre electrice sau 
electrostatice, încălzitoare, preîncălzitoare, 
difuzoare, cum ar fi difuzoare pentru gaze de 
eşapament, turnuri de răcire, conducte, ţevi, 
tuburi; produsele menţionate, în particular 
pentru centrale electrice şi centrale electro-
termice, schimbătoare de căldură şi instalaţii 
energetice, precum şi pentru crematorii pen-
tru gunoaie, pentru cuptoare cu vană pentru 
topirea sticlei, instalaţii de denitrificare, insta-
laţii pentru controlul poluării, echipamente de 

curăţare a gazelor de ardere, instalaţii de 
purificare a gazelor reziduale; reactoare ca-
talitice pentru reducerea selectivă a emisiilor 
de gaze de ardere pentru centrale electrice şi 
centrale electrotermice, schimbătoare de căl-
dură şi instalaţii energetice, precum şi pentru 
crematorii pentru gunoaie, pentru cuptoare 
cu vană pentru topirea sticlei şi alte instalaţii 
industriale; arzătoare şi alte dispozitive de 
ardere utilizate pentru controlul şi reducerea 
emisiilor oxidului de azot; instalaţii şi dispo-
zitive industriale de reducere catalitică; cata-
lizatori industriali pentru instalaţiile industriale 
de reducere catalitică; 

 

37   - construcţia, întreţinerea tehnică, reparaţia şi 
modernizarea întreprinderilor industriale în 
domenii legate de centrale electrice şi cen-
trale electrotermice, schimbătoare de căldură 
şi instalaţii energetice, precum şi crematorii 
pentru gunoaie, cuptoare cu vană pentru 
topirea sticlei şi alte instalaţii industriale; ser-
vicii de instalare a centralelor electrice şi 
centralelor electrotermice, schimbătoarelor 
de căldură şi instalaţiilor energetice, precum 
şi a crematoriilor pentru gunoaie, cuptoarelor 
cu vană pentru topirea sticlei şi altor instalaţii 
industriale; construcţia instalaţiilor/sistemelor 
industriale de reducere catalitică; 

 

42   - cercetări ştiinţifice şi industriale; servicii de 
engineering; consultanţă tehnologică/tehnică, 
în particular în domenii legate de întreprinderi 
industriale, centrale electrice şi centrale elec-
trotermice, schimbătoare de căldură şi insta-
laţii energetice, precum şi de crematorii pentru 
gunoaie, cuptoare cu vană pentru topirea stic-
lei şi de alte instalaţii industriale şi în domeniul 
hidromecanicii/mecanicii lichidelor şi gazelor; 
cercetări ştiinţifice şi industriale; servicii de 
engineering, consultanţă tehnologică/tehnică 
în domeniul emisiilor oxidului de azot; elabo-
rarea programelor pentru calculatoare. 

 

(531) CFE(5) 27.05.10. 
 
 
 
(210) 034161 
(220) 2013.12.02 
(730) Swiss Pharma International AG, CH 

Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice. 
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(210) 034162 
(220) 2013.12.02 
(730) Swiss Pharma International AG, CH 

Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 034168 
(220) 2013.12.05 
(730) S & G ELIT S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. A. Şciusev nr. 37, of. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

deschis, alb, gri, argintiu. 
(511) NCL(10-2013) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.09; 27.05.21; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 034176 
(220) 2013.12.03 
(730) MEDA AB, SE 

Box 906, SE-170 09 Solna, Suedia 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice pen-

tru medicină; substanţe şi alimente dietetice 
de uz medical; suplimente dietetice pentru 
oameni; plasturi şi materiale pentru pansa-
mente; dezinfectante; fungicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 034178 
(220) 2013.12.04 
(730) ASOCIAŢIA CULINARILOR CATERING 

MOLDOVA, MD 
Bd. Dacia nr. 80/3,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

albastru-închis, albastru-deschis, alb, galben, 
verde-închis, verde-deschis, negru, portoca-
liu, brun. 

(511) NCL(10-2013) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 
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42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 03.07.03; 04.05.02; 04.05.05; 09.07.19; 
27.01.12; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 034182 
(220) 2013.12.04 
(730) Penetron International Ltd., US 

45 Research Way, Suite 203 East Setauket, 
New York 11733, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2013) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-
rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-
duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei. 

 
 
 
(210) 034201 
(220) 2013.12.10 
(730) DARON-LUX S.R.L., MD 

Str. Varniţa nr. 14/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(210) 034202 
(220) 2013.12.10 
(730) DARON-LUX S.R.L., MD 

Str. Varniţa nr. 14/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 
 
 
(210) 034207 
(220) 2013.12.13 
(730) ARMIR S.R.L., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 12,  
MD-3000, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
25   - încălţăminte. 
 

(531) CFE(5) 05.13.01; 05.13.04; 26.01.04; 27.01.06; 
27.01.12; 27.05.11. 

 
 
 
(210) 034208 
(220) 2013.12.12 
(730) KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 

fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 034209 
(220) 2013.12.09 
(730) IRWIN Mariana, MD 

Str. Nicolai Dimo nr. 20, ap. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 034230 
(220) 2013.12.11 
(730) CĂLĂRAŞI DIVIN PLUS S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Călăraşilor nr. 1,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: partea verbală, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

 

(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 02.01.20; 05.03.19; 05.07.10; 07.03.08; 
19.01.01; 25.01.06; 25.01.15; 26.04.18; 26.11.08; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 034235 
(220) 2013.12.13 
(730) ŞEVCENCO Iurie, MD 

Bd. Dacia nr. 29, ap. 68,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); ma-
teriale plastice pentru ambalaj (necuprinse în 
alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.06; 26.11.12; 27.05.01. 
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(210) 034238 
(220) 2013.12.17 
(730) VITAFOR S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Valea Bîcului nr. 5/3,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.09.24; 08.03.10; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 034239 
(220) 2013.12.17 
(730) SANDULEAC Ina, MD 

Str. N. Titulescu nr. 1, ap. 164,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
import-export, servicii de comercializare pen-
tru terţi prestate de o reţea de magazine. 

 
 
 
(210) 034240 
(220) 2013.12.17 
(730) EGO-EXPERT S.R.L., MD 

Str. Conev nr. 44, ap. 33,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
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; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 
 
 
(210) 034243 
(220) 2013.12.14 
(730) SODILAC, FR 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, 
Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice; substanţe şi alimente 

dietetice pentru medicină; alimente pentru 
sugari; lapte praf şi lapte pentru sugari şi 
copii; suplimente nutritive şi dietetice pentru 
oameni, în special pentru sugari şi copii;  
băuturi îmbogăţite cu vitamine şi cu minerale; 
băuturi nutritive; 

 

29   - lapte şi produse lactate, şi anume lapte ce 
conţine vitamine (nu pentru uz medical), lap-
te aromatizat, deserturi pe bază de lapte, 
iaurturi; uleiuri şi grăsimi comestibile; unt; 
brânzeturi; băuturi pe bază de lapte (în care 
predomină laptele); 

 

30   - cacao; făină şi preparate făcute din cereale; 
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, dul-
ciuri, aluat de cozonac dulce pentru produse 
de patiserie şi cofetărie; gheaţă; condimente, 
sosuri; sos de brânză, sos de caşcaval; 

 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-
coolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor. 
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(210) 034244 
(220) 2013.12.16 
(730) BUCURIA DOM IMPEX S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - produse de cofetărie. 
 

 
 
 
(210) 034245 
(220) 2013.12.16 
(730) Open type Joint Stock Company "Fats 

and Oil Integrated Works", RU 
27 Titova Street, Ekaterinburg, 
Sverdlovskaya Oblast, 620085,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, verde, cafeniu, alb. 
(511) NCL(10-2013) 
29   - materii grase pentru fabricarea grăsimilor 

comestibile; grăsimi comestibile; margarină; 
uleiuri vegetale; unt; amestecuri cu conţinut 
de grăsime pentru tartine; 

 

30   - maioneză, condimente, sosuri (condimente), 
ketchup, oţet, muştar. 

 

(531) CFE(5) 25.01.06; 26.01.18; 28.05.00; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 034247 
(220) 2013.12.17 
(730) KIRSAN COM S.R.L., MD 

Str. Cetatea Albă nr. 141/1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, sur. 
(511) NCL(10-2013) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-

tare; afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.15.03; 24.15.13; 26.01.05; 26.02.07; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 034249 
(220) 2013.12.17 
(730) BASF SE, DE 

Carl-Bosch-Strasse 38,  
Ludwigshafen am Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chimi-
ce şi/sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale pentru 
uz în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi 
de confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor; insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 
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(210) 034257 
(220) 2013.12.19 
(730) MAILEXPRESPOŞTA S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis. 
(511) NCL(10-2013) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-

rilor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 18.05.03; 24.15.01; 26.11.08; 27.05.09; 
29.01.04. 

 
 
 
(210) 034258 
(220) 2013.12.19 
(730) KIRSAN INVEST S.R.L., MD 

Str. Cetatea Albă nr. 141/1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, verde. 
(511) NCL(10-2013) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 29.01.13. 
 

(210) 034259 
(220) 2013.12.18 
(730) CONT-ASISTENT S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Lăpuşneanu nr. 2/2,  
MD-3502, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(10-2013) 
30   - halva. 
 

(531) CFE(5) 02.05.01; 03.13.01; 27.05.02; 27.05.09; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 034260 
(220) 2013.12.18 
(730) VOLNIŢCHI Igor, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 369,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
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(210) 034261 
(220) 2013.12.18 
(730) VOLNIŢCHI Igor, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 369,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 034262 
(220) 2013.12.20 
(730) SATORI S.R.L., MD 

Str. Bucureşti nr. 67,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.05; 20.07.02; 26.11.07; 
27.05.02. 

 
 
 

(210) 034265 
(220) 2013.12.19 
(730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU "AQUAPHOR", RU 
29, Pionerskaya ul., RU-197110,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie (cu excepţia celor din metale preţioa-
se sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu 
excepţia pensulelor); material pentru perii; 
materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bu-
reţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată 
(cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, 
porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
agenţii de import-export, studiul pieţei, inves-
tigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, 
susţinere la comercializarea produselor sus-
menţionate; recepţionarea comenzilor, servi-
cii de publicitate, de promovare a produselor 
sus-menţionate, servicii de publicare a texte-
lor publicitare, servicii de vânzare cu amă-
nuntul, angro, organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale, organizarea târgurilor în 
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu 
publicul, distribuirea eşantioanelor, demons-
trare şi etalare de produse. 

 

 
 
 
(210) 034278 
(220) 2013.12.20 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota Motor Corporation), 
JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

(540)  
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(511) NCL(10-2013) 
12   - vehicule; mijloace de transport cu motor, 

automobile, părţi şi accesorii pentru toate 
produsele sus-menţionate. 

 

 
 
 
(210) 034279 
(220) 2013.12.24 
(730) StarNet S.R.L., societate comercială, MD 

Bd. Moscova nr. 15, bloc 3, ap. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 034283 
(220) 2013.12.26 
(730) IZOPLAST S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Grenoble nr. 149 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-
rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-
duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei. 

 

 
 
 
 
 

(210) 034284 
(220) 2013.12.26 
(730) IZOPLAST S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Grenoble nr. 149 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti. 

 
 
 
(210) 034288 
(220) 2013.12.23 
(730) ARTSINTEZ MEDIA S.R.L., MD 

Str. A. Puşkin nr. 22, biroul 525,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: turcoaz, sur. 
(511) NCL(10-2013) 
42   - crearea şi dezvoltarea hardware şi software 

de calculator. 
 

(531) CFE(5) 26.01.06; 27.05.09; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 034290 
(220) 2013.12.23 
(730) AQUARELLE S.R.L., publicaţie periodică, 

MD 
Str. Independenţei nr. 54, ap. 66,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2013) 
27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 

produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile. 

 
 
 
(210) 034292 
(220) 2013.12.23 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 034293 
(220) 2013.12.27 
(730) MOL CACAO S.R.L., MD 

Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - produse de cofetărie. 
 

 
 
 
(210) 034362 
(220) 2013.12.24 
(730) POPELO Andriy, UA 

Str. Kotzubinskogo nr. 79, ap. 60, Chernigov, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(210) 034363 
(220) 2013.12.24 
(730) GORNEŢ Viorel, MD 

Str. Studenţilor nr. 7/7, ap. 110,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee. 

 

 

 
 
(210) 034367 
(220) 2013.12.26 
(730) EXIM-TRANS S.R.L., firmă, MD 

Str. Lev Tolstoi nr. 24/1, ap. 241,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb. 
(511) NCL(10-2013) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea 

mărfurilor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 07.05.10; 18.01.08; 27.05.09. 
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(210) 034423 
(220) 2013.12.27 
(730) TBL Licensing LLC, US 

200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 
03885, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.04; 26.01.15; 26.11.13; 
27.03.11; 27.05.19; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 034424 
(220) 2013.12.27 
(730) TBL Licensing LLC, US 

200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 
03885, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 
 
 
(210) 034429 
(220) 2013.12.30 
(730) WORLD MEDICINE ILAÇLARI LIMITED 

ŞIRKETI, TR 
Evren Mah., Camiyolu Cad. No. 50 K.2, 
GÜNEŞLI/BAGCILAR/ISTANBUL, Turcia 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2013) 
05   - medicamente de uz uman, medicamente de 

uz veterinar, preparate chimice de uz medi-
cal; alimente dietetice de uz medical; supli-
mente alimentare; plante medicinale; alimen-
te pentru sugari; băuturi pe bază de plante 
adaptate pentru scopuri medicale; medica-
mente pentru scopuri dentare; produse igie-
nice pentru medicină, inclusiv tampoane, 
vată pentru scopuri medicale; preparate pen-
tru distrugerea plantelor dăunătoare, prepa-
rate pentru distrugerea animalelor dăunătoare, 
fungicide; deodorante, cu excepţia celor pentru 
uz uman sau celor pentru animale, dezodori-
zante, altele decât cele de uz personal sau 
care nu sunt utilizate pentru animale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034440 
(220) 2014.01.10 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

albastru-deschis, roşu, auriu. 
(511) NCL(10-2014) 
32   - bere; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-
le; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea berii; operaţii de export-
import; servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine specializate, super-
marketuri, hipermarketuri. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 26.02.01; 26.04.18; 27.05.01; 
29.01.14. 
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(210) 034442 
(220) 2014.01.10 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; orga-
nizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul; co-
mercializarea berii şi a băuturilor nealcoolice; 
operaţii de export-import; servicii de comerciali-
zare pentru terţi prestate de magazine spe-
cializate, supermarketuri, hipermarketuri. 

 

 
 
 
(210) 034443 
(220) 2014.01.10 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul; co-
mercializarea berii şi a băuturilor nealcoolice; 
operaţii de export-import; servicii de comerciali-
zare pentru terţi prestate de magazine specia-
lizate, supermarketuri, hipermarketuri. 

 

 

(210) 034444 
(220) 2014.01.10 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; orga-
nizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul; co-
mercializarea berii şi a băuturilor nealcoolice; 
operaţii de export-import; servicii de comerciali-
zare pentru terţi prestate de magazine spe-
cializate, supermarketuri, hipermarketuri. 

 

 
 
 
(210) 034445 
(220) 2014.01.10 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; orga-
nizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul; co-
mercializarea berii şi a băuturilor nealcoolice; 
operaţii de export-import; servicii de comerciali-
zare pentru terţi prestate de magazine spe-
cializate, supermarketuri, hipermarketuri. 
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(210) 034446 
(220) 2014.01.13 
(730) TIMPUL DE DIMINEAŢĂ, publicaţie perio-

dică, MD 
Str. Bogdan P. Haşdeu nr. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis. 
(511) NCL(10-2014) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.09; 29.01.04. 
 
 
 
(210) 034450 
(220) 2014.01.10 
(730) CUŢCHI Andrei, MD 

Str. Voluntarilor nr. 18, bloc 2, ap. 20,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LANGUAGE CENTER", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
41   - educaţie; instruire. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.09; 27.05.22; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 034451 
(220) 2014.01.14 
(730) MET SA PRODUSE IMPEX S.R.L., între-

prindere mixtă, MD 
Str. Grădinilor nr. 7,  
MD-5202, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "PRIM", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru, verde-
închis, verde-deschis, galben-închis, galben-
deschis, portocaliu. 

(511) NCL(10-2014) 
29   - lapte şi produse lactate. 
 

(531) CFE(5) 08.03.12; 08.07.04; 24.09.02; 24.09.24; 
25.01.06; 25.01.10; 27.05.02; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 034452 
(220) 2014.01.03 
(730) FEMAŞ METAL SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI, TR 
Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde No: 17, 
Melikgazi-Kayseri, Turcia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, violet, negru. 
(511) NCL(10-2014) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; aparate, maşini şi echipamente 
electrice şi de gaz folosite la gătit şi la fierbe-
re, inclusiv grătare, cuptoare, sobe, araga-
zuri, autoclave; instalaţii şi aparate cu aer 
condiţionat, hote pentru bucătării. 

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.07.25; 26.11.12; 27.05.01; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 034453 
(220) 2014.01.09 
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Studenţilor nr. 12/1, ap. 92,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 034454 
(220) 2014.01.09 
(730) Swiss Pharma International AG, CH 

Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 034461 
(220) 2013.11.14 
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de 

tip închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 034462 
(220) 2014.01.10 
(730) MASER-AUTO S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 21/2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, maro. 
(511) NCL(10-2014) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 08.01.01; 26.04.18; 27.05.11; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 034464 
(220) 2014.01.10 
(730) STEFES GmbH, DE 

Wendenstrasse 21 b, D-20097, Hamburg, 
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii; 
 

05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; fungicide, erbicide. 

 
 
 
(210) 034465 
(220) 2014.01.14 
(730) GRADALOGISTIC GROUP S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Şos. Munceşti nr.  29,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine de firmă; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor. 

 

 

(210) 034471 
(220) 2014.01.15 
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de 

tip închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 034477 
(220) 2014.01.16 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD 

Str. Crinilor nr. 5,  
MD- 4829, Porumbeni, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 034478 
(220) 2014.01.17 
(730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU "AQUAPHOR", RU 
29, Pionerskaya ul., RU-197110,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2014) 
11   - aparate şi maşini pentru purificarea apei, 

aparate de filtrat apa, sterilizatoare de apă, 
instalaţii pentru desalinizarea apei de mare, 
instalaţii pentru purificarea apei, aparate şi 
instalaţii pentru îndulcirea apei, filtre (părţi 
pentru instalaţii la domiciliu şi industriale, 
filtre pentru apă potabilă); 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie (cu excepţia celor din metale preţioa-
se sau placate); sticlă brută sau semiprelu-
crată (cu excepţia sticlei pentru construcţii); 
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte 
clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
agenţii de import-export, studiul pieţei, inves-
tigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, 
susţinere în comercializarea produselor sus-
menţionate; recepţionarea comenzilor, servi-
cii de publicitate, de promovare a produselor 
sus-menţionate, servicii de publicare a texte-
lor publicitare, servicii de vânzare cu amă-
nuntul, angro, organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale, organizarea târgurilor în 
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu 
publicul, distribuirea eşantioanelor, demon-
strare şi etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 19.03.01; 19.03.21. 
 
 
 
(210) 034480 
(220) 2014.01.17 
(730) BIAL-Portela & Ca., S.A., PT 

Á Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 
SAO MAMEDE DO CORONADO, Portugalia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 034481 
(220) 2014.01.17 
(730) BIAL-Portela & Ca., S.A., PT 

Á Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 
SAO MAMEDE DO CORONADO, Portugalia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 034482 
(220) 2014.01.17 
(730) BIAL-Portela & Ca., S.A., PT 

Á Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 
SAO MAMEDE DO CORONADO, Portugalia 

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distruger  ea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 034483 
(220) 2014.01.17 
(730) BIAL-Portela & Ca., S.A., PT 

Á Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 
SAO MAMEDE DO CORONADO, Portugalia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 034484 
(220) 2014.01.17 
(730) BIAL-Portela & Ca., S.A., PT 

Á Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 
SAO MAMEDE DO CORONADO, Portugalia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru  
 

plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 034485 
(220) 2014.01.17 
(730) BIAL-Portela & Ca., S.A., PT 

Á Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 
SAO MAMEDE DO CORONADO, Portugalia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 034486 
(220) 2014.01.17 
(730) BIAL-Portela & Ca., S.A., PT 

Á Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 
SAO MAMEDE DO CORONADO, Portugalia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 2/2014 

 115 

(210) 034490 
(220) 2014.01.15 
(730) OAO "Compania UNIMILK", RU 

127015, Moscova, ul. Viatskaia nr. 27, korp. 
13-14, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roz, gri, negru, 

albastru, verde. 
(511) NCL(10-2014) 
29   - lapte şi produse lactate, băuturi cu lapte în 

care predomină laptele, iaurturi, chefir, frişcă, 
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor 
comestibile, uleiuri şi grăsimi comestibile, 
amestecuri grase pentru tartine, margarină, unt, 
cremă din frişcă, brânzeturi, brânză de vaci; 

 

32   - băuturi nealcoolice pe bază de lapte; 
 

35   - promovarea produselor pentru terţi, vânzarea 
angro şi cu amănuntul a produselor din clasa 
29, şi anume a laptelui şi produselor lactate, 
a băuturilor cu lapte în care predomină lapte-
le, a iaurturilor, chefirului, frişcăi, a substan-
ţelor grase pentru fabricarea grăsimilor co-
mestibile, uleiurilor şi grăsimilor comestibile,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amestecurilor grase pentru tartine, margari-
nei, untului, cremei din frişcă, a brânzeturilor, 
brânzei de vaci; servicii de comercializare 
pentru terţi prestate de magazine; 

 

43   - servicii privind asigurarea cu produse alimen-
tare şi cu băuturi, şi anume cu lapte şi pro-
duse lactate, cu băuturi cu lapte în care pre-
domină laptele, cu băuturi nealcoolice pe 
bază de lapte, cu iaurturi, chefir, frişcă, cu 
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor 
comestibile, cu uleiuri şi grăsimi comestibile, 
cu amestecuri grase pentru tartine, cu mar-
garină, unt, cremă din frişcă, cu brânzeturi, 
cu brânză de vaci; servicii prestate de 
lactobaruri şi cafenele de lactate. 

 

(531) CFE(5) 03.01.06; 03.01.17; 03.01.24; 03.01.25; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 034492 
(220) 2014.01.15 
(730) BIOGEN IDEC MA INC., US 

14 Cambridge Center, Cambridge, Massa-
chusetts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratamentul 

tulburărilor neurologice. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 
 

(111) 24852 
(151) 2013.11.25 
(181) 2022.07.10 
(210) 031450 
(220) 2012.07.10 
(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de producere a vapori-
lor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de 
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 
 
 
(111) 24862 
(151) 2013.11.27 
(181) 2022.10.23 
(210) 031982 
(220) 2012.10.23 
(730) ZUBENCO-V.N. S.R.L.,  
  societate comercială, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 25/9, ap. 10,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(10) 
30   - ceai, orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate 

făcute din cereale; pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop 
de melasă; drojdie, praf de copt; oţet, gheaţă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 24863 
(151) 2013.11.29 
(181) 2022.05.31 
(210) 031211 
(220) 2012.05.31 
(730) BASS Dmitrii, MD 

Bd. Traian nr. 23, bloc 1, ap. 284,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; conducte flexibile nemetalice; 

 

19   - conducte rigide nemetalice pentru construc-
ţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii neme-
talice transportabile; monumente nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
toate serviciile menţionate, cu excepţia 
schimbării, echilibrării şi montării pneurilor; 

 

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 hardware 
şi software de calculator. 
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(111) 24867 
(151) 2013.12.02 
(181) 2022.07.10 
(210) 031474 
(220) 2012.07.10 
(730) AGRIUM INC., CA 

13131 Lake Fraser Drive S.E., Calgary,  
Alberta T2J 7E8, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
01   - îngrăşăminte, îngrăşăminte în înveliş, îngră-

şăminte cu eliberare controlată, ingrediente 
chimice şi biologice folosite la fabricarea 
îngrăşămintelor; 

 

05   - pesticide, erbicide, fungicide, insecticide şi 
rodenticide. 

 

 
 
 
(111) 24868 
(151) 2013.12.02 
(181) 2022.07.10 
(210) 031475 
(220) 2012.07.10 
(730) AGRIUM INC., CA 

13131 Lake Fraser Drive S.E., Calgary,  
Alberta T2J 7E8, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
01   - îngrăşăminte, îngrăşăminte în înveliş, îngră-

şăminte cu eliberare controlată, ingrediente 
chimice şi biologice folosite la fabricarea 
îngrăşămintelor; 

 

05   - pesticide, erbicide, fungicide, insecticide şi 
rodenticide. 

 

(531) CFE(5) 27.05.06. 
 
 
 
 
 

(111) 24870 
(151) 2013.12.02 
(181) 2022.08.06 
(210) 031585 
(220) 2012.08.06 
(730) SYSTEMAX INC., US 

11 Harbor Park Drive, Port Washington,  
New York 11050, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
02   - toner şi cerneluri pentru dispozitive multifunc-

ţionale folosite pentru copiere, imprimare, 
scanare, capturare de imagini video sau pen-
tru transmiterea documentelor şi a imaginilor; 

 

16   - tocătoare de hârtie şi articole de papetărie, 
capsatoare, hârtie de copiat, hârtie pentru 
plicuri, hârtie de scris, hârtie cu antet, hârtie 
pentru notiţe, hârtie, agrafe de birou; produse 
pentru birou; 

 

20   - mese de scris, scaune, suporturi de perete 
nemetalice pentru televizoare LCD şi televi-
zoare cu plasmă, suporturi nemetalice pentru 
difuzoare, standuri pentru televizoare, mobi-
lier pentru depozitare multimedia, standuri 
pentru televizoare cu suporturi rotative, mobile 
de birou, mobilier pentru calculatoare, cutii din 
plastic şi lemn pentru stocare şi transportare; 

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul on-line a 
electrocasnicelor de consum, a calculatoare-
lor, perifericelor pentru calculatoare, acceso-
riilor pentru calculatoare, programelor de 
calculator, aparatelor de radio, aparatelor de 
radio prin satelit, sistemelor Home Cinema, 
echipamentelor de fotografiat, telefoanelor 
mobile şi accesoriilor aferente, telefoanelor şi 
accesoriilor aferente, echipamentelor de uz 
casnic şi menaj, aparatelor de fax, echipa-
mentelor video, echipamentelor audio, dis-
pozitivelor electronice portabile şi accesoriilor 
aferente, produselor pentru birou, aparatelor 
pentru reţeaua de securitate firewall, compo-
nentelor detaşabile de stocare a datelor, 
convertizoarelor şi adaptoarelor, playerelor 
media de reţea, cernelurilor şi tonerelor, in-
strumentelor muzicale electronice, dispoziti-
velor de protecţie electrică, jocurilor video şi 
programelor de calculator pentru jocuri video, 
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echipamentelor şi accesoriilor pentru jocuri 
video, mobilierului pentru echipamente audio 
şi video, CD-urilor, DVD-urilor, unităţilor de 
scris CD-uri şi DVD-uri, bateriilor, echipa-
mentelor audio pentru automobile, ramelor 
pentru fotografii digitale; servicii de garanţie, 
şi anume servicii contractuale pentru calcula-
toare şi aparate electronice de uz casnic; 

 

39   - servicii de depozitare, şi anume stocarea, 
distribuţia, preluarea, ambalarea şi livrarea 
articolelor de uz casnic, produselor rezidenţi-
ale, comerciale şi legate de afaceri; 

 

42   - servicii de consultanţă privind administrarea, 
suportul şi îmbunătăţirea afacerilor din do-
meniul sistemelor informatice critice referi-
toare la soluţiile IT pentru afaceri, la integra-
rea şi adaptarea consumatorilor în afaceri, 
precum şi la oferirea unor recomandări în 
ceea ce priveşte sporirea eficienţei; servicii 
de instalare, lansare şi configurare referitoa-
re la  extinderea memoriei de la server RAID 
la calculator; programe de calculator pentru 
urmărirea şi administrarea informaţiei din 
hardul calculatorului; programe pentru ima-
gini; asigurarea sistemelor de operare şi 
aplicaţiilor configurate în conformitate cu 
necesităţile reţelelor de administrare; servicii 
de instalare completă a hardului de calcula-
tor, programelor şi reţelelor; servicii de co-
nectare la prestatorul de servicii Internet sau 
la orice altă persoană terţă în vederea acce-
sului nelimitat la Internet; servicii de e-mail şi 
alte servicii de Internet; servicii de configura-
re IT, inclusiv configurarea şi instalarea pro-
gramelor de calculator, configurarea şi insta-
larea hardului, configurarea şi instalarea 
echipamentului de reţea; servicii de suport 
IT, şi anume proiectarea de reţea, actualiza-
rea şi verificarea; servicii de informare, con-
sultanţă şi recomandare legate de serviciile 
menţionate mai sus; servicii privind mediul 
înconjurător, şi anume consultarea tehnică în 
domeniul prelucrării şi eliminării gunoaielor. 

 

(531) CFE(5) 26.11.03; 26.11.05; 26.11.08; 26.11.12; 
27.05.11. 

 
 
 
(111) 24878 
(151) 2013.12.05 
(181) 2022.11.05 
(210) 032044 
(220) 2012.11.05 
(730) DRĂGĂNEL Valentin, MD 

Str. Moara Roşie nr. 30/4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Panna Cotta", "Coffee", 
"Confectionery", "House", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: cafeniu, bej, roşu. 
(511) NCL(10) 
30   - cafea, înlocuitori de cafea, băuturi pe bază 

de cafea, produse de patiserie şi cofetărie; 
 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 05.05.02; 05.05.20; 25.01.06; 25.01.09; 
27.05.10; 27.05.11; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 24894 
(151) 2013.12.11 
(181) 2022.01.18 
(210) 030498 
(220) 2012.01.18 
(730) OOO KTB ”VIZIT”, UA 

Sovetskaya Str. 27, DONETSK, 83004, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, 
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de control (verificare), de siguranţă (salvare) 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea, reproducerea sunetului sau imagini-
lor; suporturi de înregistrare magnetice, dis-
curi acustice; compact-discuri, DVD-uri şi 
alte suporturi de stocare a datelor; mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(111) 24898 
(151) 2013.12.11 
(181) 2022.05.15 
(210) 031062 
(220) 2012.05.15 
(730) BUSINESS-IMPULS S.R.L., firmă, MD 

Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, gri. 
(511) NCL(10) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive 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; 

 

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) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 
29.01.13. 

 
 
 
(111) 24900 
(151) 2013.12.11 
(181) 2022.07.30 
(210) 031543 
(220) 2012.07.30 
(730) AGCO Corporation, US 

4205 River Green Parkway, Duluth, Georgia 
30096, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
07   - motoare (cu excepţia motoarelor pentru ve-

hiculele terestre), cu excepţia motoarelor 
electrice; piese şi fitinguri pentru toate pro-
dusele sus-menţionate; 

 

12   - vehicule utilizate în agricultură, la recoltare, 
în silvicultură, la prelucrarea solului şi a ma-
terialelor, la prelucrarea cherestelei şi în 
construcţii de inginerie civilă; motoare pentru 
vehiculele terestre, cu excepţia motoarelor 
electrice; piese şi fitinguri pentru toate pro-
dusele sus-menţionate. 

 

 
 
 
(111) 24901 
(151) 2013.12.11 
(181) 2022.07.30 
(210) 031548 
(220) 2012.07.30 
(730) WIN INVEST LTD., GB 

43 Bedford street, office 11,  
London WC2E 9HA, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu. 
(511) NCL(10) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 
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17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12. 
 
 
 
(111) 24902 
(151) 2013.12.12 
(181) 2021.02.09 
(210) 028598 
(220) 2011.02.09 
(730) COZUB Daniela, MD 

Str. Independenţei nr. 32, ap. 24,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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. 

 

 
 
 
(111) 24903 
(151) 2013.12.11 
(181) 2022.05.31 
(210) 031177 
(220) 2012.05.31 
(730) COJOCARU Ruslan, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

 
 
 
(111) 24905 
(151) 2013.12.13 
(181) 2022.05.17 
(210) 031088 
(220) 2012.05.17 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 
Vul. Elektrykiv., 26/9, UA-04176, Kyiv,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Киϊвський", "торт" , cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, verde-deschis, verde-
închis, roşu, cafeniu. 
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(511) NCL(10) 
 

30   - produse de cofetărie. 
 

(531) CFE(5) 05.03.05; 05.07.07; 26.01.15; 28.05.00; 
29.01.15. 

 
 
 
(111) 24906 
(151) 2013.12.13 
(181) 2022.05.17 
(210) 031113 
(220) 2012.05.17 
(730) BALAN Valentin, MD 

Str. I. Nistor nr. 26, bloc 1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
41   - divertisment; activităţi sportive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 26.11.01; 26.03.23; 27.01.01; 27.05.01; 
27.05.09. 

 
 
 
(111) 24911 
(151) 2013.12.14 
(181) 2022.10.26 
(210) 032008 
(220) 2012.10.26 
(730) Clover EU, LLC, US 

4200 N. Columbus Street, Ottawa, IL 61350, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "RESPONSIBLE", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, verde-deschis. 
(511) NCL(10) 
02   - cartuşe cu toner; cartuşe cu toner pentru 

imprimante laser; cartuşe pentru imprimante 
cu jet de cerneală; 

 

35   - servicii computerizate prestate de magazine 
de vânzare cu amănuntul on-line, servicii 
prestate de magazine de vânzare cu amă-
nuntul şi servicii de distribuţie angro, toate în 
domeniul reciclării echipamentelor periferice 
de imprimare pentru calculatoare, şi anume a 
cartuşelor cu jet de cerneală, a tonerelor şi a 
altor componente de imprimare reciclate 
pentru imprimante, imprimante laser şi ma-
şini multifuncţionale; servicii în domeniul pro-
duselor electronice de larg consum, în speci-
al răscumpărarea, cumpărarea unui produs 
nou cu înapoierea celui vechi şi achitarea 
diferenţei de preţ şi revânzarea telefoanelor 
celulare, a telefoanelor smart şi a altor dis-
pozitive electronice de larg consum, cum ar fi 
tabletele şi laptopurile; 

 

37   - servicii în domeniul produselor electronice de 
larg consum, în special recondiţionarea şi 
reparaţia telefoanelor celulare, a telefoanelor 
smart şi a altor dispozitive electronice de larg 
consum, cum ar fi tabletele şi laptopurile; 

 

40   - servicii de reciclare în domeniul echipamen-
telor periferice de imprimare pentru calcula-
toare, şi anume a cartuşelor cu jet de cer-
neală, a tonerelor şi a altor componente de 
imprimare pentru imprimante, imprimante 
laser şi maşini multifuncţionale; servicii în 
domeniul produselor electronice de larg con-
sum, în special reciclarea telefoanelor celula-
re, a telefoanelor smart şi a altor dispozitive 
electronice de larg consum, cum ar fi tablete-
le şi laptopurile. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.15; 26.01.19; 
26.02.03; 29.01.12. 

 
 
 
(111) 24912 
(151) 2013.12.14 
(181) 2022.10.26 
(210) 032009 
(220) 2012.10.26 
(730) Clover EU, LLC, US 

4200 N. Columbus Street, Ottawa, IL 61350, 
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "RESPONSIBLE", 
"RECYCLING", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, verde-deschis. 
(511) NCL(10) 
02   - cartuşe cu toner; cartuşe cu toner pentru 

imprimante laser; cartuşe pentru imprimante 
cu jet de cerneală; 

 

35   - servicii computerizate prestate de magazine 
de vânzare cu amănuntul on-line, servicii 
prestate de magazine de vânzare cu amă-
nuntul şi servicii de distribuţie angro, toate în 
domeniul reciclării echipamentelor periferice 
de imprimare pentru calculatoare, şi anume a 
cartuşelor cu jet de cerneală, tonerelor şi 
altor componente de imprimare reciclate 
pentru imprimante, imprimante laser şi ma-
şini multifuncţionale; servicii în domeniul pro-
duselor electronice de larg consum, în speci-
al răscumpărarea, cumpărarea unui produs 
nou cu înapoierea celui vechi şi achitarea 
diferenţei de preţ şi revânzarea telefoanelor 
celulare, a telefoanelor smart şi a altor dis-
pozitive electronice de larg consum cum ar fi 
tabletele şi laptopurile; 

 

37   - servicii în domeniul produselor electronice de 
larg consum, în special recondiţionarea şi 
reparaţia telefoanelor celulare, a telefoanelor 
smart şi a altor dispozitive electronice de larg 
consum, cum ar fi tabletele şi laptopurile; 

 

40   - servicii de reciclare în domeniul echipamen-
telor periferice de imprimare pentru calcula-
toare, şi anume a cartuşelor cu jet de cer-
neală, a tonerelor şi a altor componente de 
imprimare pentru imprimante, imprimante 
laser şi maşini multifuncţionale; servicii în 
domeniul produselor electronice de larg con-
sum, în special reciclarea telefoanelor celula-
re, a telefoanelor smart şi a altor dispozitive 
electronice de larg consum, cum ar fi tablete-
le şi laptopurile. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.15; 26.01.19; 
26.02.03; 29.01.12. 

 

(111) 24913 
(151) 2013.12.14 
(181) 2022.11.13 
(210) 032123 
(220) 2012.11.13 
(730) Demetrios Licensing, Ltd., corporaţie din 

New York, US 
222 West 37th Street, New York,  
New York 10018, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
25   - îmbrăcăminte pentru mirese. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.07; 27.05.11; 27.05.13. 
 
 
 
(111) 24914 
(151) 2013.12.14 
(181) 2022.11.30 
(210) 032231 
(220) 2012.11.30 
(730) MALCOCI Nicolae, MD 

Str. Independenţei nr. 1,  
MD-2088, Ghidighici, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DERMATOLOGIE ES-
TETICĂ", "Derma", "Beauty", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, alb, sur. 
(511) NCL(10) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
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38   - telecomunicaţii; 
 

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) 02.09.14; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.08; 
27.05.11; 27.05.12; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 24920 
(151) 2013.12.12 
(181) 2023.01.16 
(210) 032463 
(220) 2013.01.16 
(730) NIS-STRUGURAŞ S.R.L.,  
  societate comercială, MD 

Str. Suveranităţii nr. 59,  
MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "NISPORENI", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, roşu, alb, negru. 
(511) NCL(10-2013) 
33   - vinuri spumante. 
 

(531) CFE(5) 05.13.25; 25.01.15; 25.01.25; 27.05.21; 
27.05.24. 

 
 
 
(111) 24932 
(151) 2013.12.24 
(181) 2022.09.25 
(210) 031810 
(220) 2012.09.25 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale 
şi cifrele, cu excepţia "L&M", "MOTION", 
"ÎNTOTDEAUNA ÎN MIŞCARE" şi executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, bleu, alb, negru, 
argintiu, gri, roşu. 

(511) NCL(10) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de 
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; sub-
stituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medi-
cale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie 
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre 
pentru ţigarete,  borcănaşe pentru tutun; 
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 24.01.15; 24.01.19; 24.09.01; 
25.01.19; 25.07.20; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 24933 
(151) 2013.12.24 
(181) 2022.09.25 
(210) 031811 
(220) 2012.09.25 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale 
şi cifrele, cu excepţia "L&M", "MOTION", 
"ÎNTOTDEAUNA ÎN MIŞCARE" şi executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, argintiu, gri, 
roşu, cafeniu. 

(511) NCL(10) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de 
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus, sub-
stituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medi-
cale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie 
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre 
pentru ţigarete,  borcănaşe pentru tutun, 
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 24.01.15; 24.01.19; 24.09.01; 
25.01.19; 25.07.20; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 24940 
(151) 2013.12.25 
(181) 2022.12.04 
(210) 032249 
(220) 2012.12.04 
(730) BUZA Serghei, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Student TOP", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, cu 
excepţia serviciilor de comercializare a tehni-
cii de calcul; 

 

38   - servicii de transmisie prestate prin reţele de 
televiziune, prin cablu, prin satelit, prin radio, 
prin telefon şi prin sisteme de bandă largă, 
precum şi prin Internet, dispozitive portative 
şi dispozitive de comunicaţii fără fir; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume producerea 
şi distribuirea continuă a serialelor de televi-
ziune prestate prin reţele de televiziune, prin 
cablu, prin satelit, prin telefon şi prin sisteme 
de bandă largă, precum şi prin Internet, dis-
pozitive portative şi dispozitive de comunica-
ţii fără fir; furnizare de informaţii cu privire la 
programe de televiziune de divertisment prin 
reţeaua globală de calculatoare. 

 

(531) CFE(5) 18.05.03; 24.15.21; 26.03.04; 26.03.23; 
27.05.03. 

 
 
 
(111) 24947 
(151) 2013.12.27 
(181) 2022.05.11 
(210) 031069 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L.,  
  societate comercială, MD 

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

(540)  
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(511) NCL(10) 
05   - produse veterinare; produse igienice pentru 

medicină;  plasturi şi materiale pentru pan-
samente; materiale pentru plombarea dinţilor 
şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; pro-
duse pentru distrugerea animalelor dăună-
toare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(111) 24957 
(151) 2013.12.26 
(181) 2022.10.16 
(210) 031928 
(220) 2012.10.16 
(730) EMILIŢA LUX S.R.L.,  
  societate comercială, MD 

Str. Teilor nr. 9/3, ap. 24,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.07. 
 
 
 
(111) 25039 
(151) 2014.01.16 
(181) 2021.10.11 
(210) 029973 
(220) 2011.10.11 
(730) ORHEI-VIT S.A., MD 

Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(111) 25048 
(151) 2014.01.17 
(181) 2021.09.07 
(210) 032065 
(220) 2011.09.07 
(641) 029753 
(730) ORHEI-VIT S.A., MD 

Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; 

jeleuri, dulceţuri, compoturi, inclusiv conser-
ve şi semiconserve din legume, din fructe, 
din sucuri de legume, de fructe; marmelade, 
deserturi din fructe; cu excepţia măslinelor 
conservate. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în ianuarie 2014  

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 029824 2011.09.19 24453 2013.08.15 29,35 Ringo Star S.R.L., MD 3/2012  

2 031847 2012.09.27 24521 2013.09.02 05,10 Glaxo Group Limited, GB 11/2012  

3 032005 2012.10.25 24554 2013.09.09 05 Glaxo Group Limited, GB 1/2013  

4 032007 2012.10.25 24688 2013.10.15 05 Glaxo Group Limited, GB 1/2013  

5 032563 2013.02.04 24850 2013.11.22 19,35 DAMALIO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

4/2013  

6 031046 2012.05.08 24851 2013.11.22 36 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., MD 

9/2012  

7 031450 2012.07.10 24852 2013.11.25 09,11 CEPOI Victor, MD 10/2012 2/2014 

8 032509 2013.01.24 24853 2013.11.22 35 GRISAN-HAMB S.A., întreprindere 
mixtă, bază comercială, MD 

4/2013  

9 032596 2013.02.07 24854 2013.11.20 03,05,30 ROXINFORM GRUP S.R.L., MD 4/2013  

10 032293 2012.12.11 24856 2013.11.25 16,35,37, 
38,41 

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

3/2013  

11 032526 2013.01.30 24861 2013.11.28 32,33,35,42 CENTRUL NAŢIONAL DE  
VERIFICARE A CALITĂŢII  
PRODUCŢIEI ALCOOLICE,  
întreprindere de stat, MD 

4/2013  

12 031982 2012.10.23 24862 2013.11.27 30,35 ZUBENCO-V.N. S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2012 2/2014 

13 031211 2012.05.31 24863 2013.11.29 06,17,19, 
37,42 

BASS Dmitrii, MD 10/2012 2/2014 

14 032465 2013.01.17 24864 2013.11.29 12,35 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company 
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

3/2013  

15 032589 2013.02.05 24865 2013.11.29 16 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC., US 

4/2013  

16 032324 2012.12.19 24866 2013.11.30 32 URSUS BREWERIES S.A., RO 3/2013  

17 031474 2012.07.10 24867 2013.12.02 01,05 AGRIUM INC., CA 12/2012 2/2014 

18 031475 2012.07.10 24868 2013.12.02 01,05 AGRIUM INC., CA 12/2012 2/2014 

19 032609 2013.02.08 24869 2013.12.03 29,35 SMIRNOV Alexandru, MD 4/2013  

20 031585 2012.08.06 24870 2013.12.02 02,16,20, 
35,39,42 

SYSTEMAX INC., US 12/2012 2/2014 

21 032071 2012.11.08 24872 2013.12.03 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

1/2013  

22 032072 2012.11.08 24873 2013.12.03 34 British American Tobacco (Brands) 
Limited, GB 

4/2013  

23 032663 2013.02.19 24874 2013.12.03 05 Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., AR 4/2013  

24 032547 2013.01.31 24875 2013.12.05 05 Pfizer Inc., US 4/2013  

25 032552 2013.01.31 24876 2013.12.05 05 Pfizer Inc., US 4/2013  

26 031780 2012.09.19 24877 2013.12.05 03,35 VIORICA - COSMETIC S.A., MD 11/2012  

27 032044 2012.11.05 24878 2013.12.05 30,35,43 DRĂGĂNEL Valentin, MD 1/2013 2/2014 

28 032309 2012.12.13 24879 2013.12.05 03,44 VIORICA - COSMETIC S.A., MD 3/2013  

29 032336 2012.12.17 24880 2013.12.05 16 International Paper Kwidzyn Sp.  
z o.o., PL 

3/2013  

30 032557 2013.02.01 24881 2013.12.05 30 Publichne aktsionerne tovarystvo 
"Kharkivska biskvitna fabryka", UA 

4/2013  

31 032619 2013.02.01 24882 2013.12.05 09,35,36, 
38,41,42 

COJOCARU Andrian, MD 4/2013  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32 032683 2013.02.22 24883 2013.12.05 33 UNITED WINE COMPANY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

4/2013  

33 031546 2012.07.31 24884 2013.12.05 25 DOINA-PRIM S.R.L., MD 9/2012  

34 031590 2012.08.06 24885 2013.12.06 33 "Tsareff" Company Limited, RU 11/2012  

35 031591 2012.08.06 24886 2013.12.06 33 "Tsareff" Company Limited, RU 11/2012  

36 032355 2012.12.19 24887 2013.12.06 33 BLANARI Vadim, MD 3/2013  

37 032261 2012.12.06 24888 2013.12.06 05,29,30 WALMARK, a.s., CZ 3/2013  

38 032262 2012.12.06 24889 2013.12.06 05,29,30 WALMARK, a.s., CZ 3/2013  

39 032263 2012.12.06 24890 2013.12.06 05,29,30 WALMARK, a.s., CZ 3/2013  

40 032260 2012.12.06 24891 2013.12.06 05,29,30 WALMARK, a.s., CZ 3/2013  

41 032771 2013.03.13 24893 2013.12.09 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

4/2013  

42 030498 2012.01.18 24894 2013.12.11 09,37 OOO KTB ”VIZIT”, UA 3/2012 2/2014 

43 031037 2012.05.04 24895 2013.12.10 03,21 Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "MISTER DEZ", 
RU 

9/2012  

44 032150 2012.11.20 24896 2013.12.10 14,18,35 Henri Bendel Inc., US 3/2013  

45 032151 2012.11.20 24897 2013.12.10 03,18,25,35 Victoria's Secret Stores Brand  
Management, Inc., US 

3/2013  

46 031062 2012.05.15 24898 2013.12.11 41,44,45 BUSINESS-IMPULS S.R.L.,  
firmă, MD 

9/2012 2/2014 

47 031406 2012.07.03 24899 2013.12.11 05 YUV PHARM S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

10/2012  

48 031543 2012.07.30 24900 2013.12.11 07,12 AGCO Corporation, US 11/2012 2/2014 

49 031548 2012.07.30 24901 2013.12.11 07,08,11,12,
17,35,37 

WIN INVEST LTD., GB 11/2012 2/2014 

50 028598 2011.02.09 24902 2013.12.12 44,45 COZUB Daniela, MD 6/2011 2/2014 

51 031177 2012.05.31 24903 2013.12.11 35,41,43 COJOCARU Ruslan, MD 9/2012 2/2014 

52 031179 2012.05.31 24904 2013.12.11 32,33,35 BESCHIERU Radu, MD 10/2012  

53 031088 2012.05.17 24905 2013.12.13 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

8/2012 2/2014 

54 031113 2012.05.17 24906 2013.12.13 41,43 BALAN Valentin, MD 9/2012 2/2014 

55 031425 2012.06.29 24907 2013.12.12 05 EGYPTION MEDCO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

10/2012  

56 032236 2012.11.30 24908 2013.12.12 38 Home Box Office, Inc., corporaţie 
din statul Delaware, US 

3/2013  

57 031773 2012.09.14 24909 2013.12.12 30 Wm. Wrigley Jr. Company, US 12/2012  

58 031927 2012.10.15 24910 2013.12.14 11,21,35 EMME PI LIGHT - MASIERO 
S.R.L., IT 

11/2012  

59 032008 2012.10.26 24911 2013.12.14 02,35,37,40 Clover EU, LLC, US 2/2013 2/2014 

60 032009 2012.10.26 24912 2013.12.14 02,35,37,40 Clover EU, LLC, US 2/2013 2/2014 

61 032123 2012.11.13 24913 2013.12.14 25 Demetrios Licensing, Ltd.,  
corporaţie din New York, US 

2/2013 2/2014 

62 032231 2012.11.30 24914 2013.12.14 35,38,44 MALCOCI Nicolae, MD 3/2013 2/2014 

63 032614 2013.02.08 24915 2013.12.14 30 VYSOTSKA TETIANA 
ANATOLIIVNA, UA 

3/2013  

64 032625 2013.02.13 24916 2013.12.14 37,38,45 SCORTEL S.R.L., MD 4/2013  

65 032670 2013.02.22 24917 2013.12.14 06 ALUMIL INDUSTRY S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

4/2013  

66 032673 2013.02.22 24918 2013.12.14 20 ACCEPT-96 S.R.L., MD 4/2013  

67 032769 2013.03.11 24919 2013.12.14 35 AZUR-ART S.R.L., MD 4/2013  

68 032463 2013.01.16 24920 2013.12.12 33 NIS-STRUGURAŞ S.R.L.,  
societate comercială, MD 

4/2013 2/2014 

69 032337 2012.12.17 24921 2013.12.17 16 Zakrîtoe acţionernoe obşcestvo 
"International Paper", RU 

3/2013  

70 032338 2012.12.17 24922 2013.12.17 16 Zakrîtoe acţionernoe obşcestvo 
"International Paper", RU 

3/2013  

71 032339 2012.12.17 24923 2013.12.17 16,39 Zakrîtoe acţionernoe obşcestvo 
"International Paper", RU 

3/2013  
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72 032502 2013.01.25 24924 2013.12.17 16 Zakrytoe Aktsionernoe 
Obshchestvo "International Paper", 
RU 

3/2013  

73 032548 2013.02.01 24925 2013.12.17 09,16,35, 
38,41 

MOLDCELL S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

4/2013  

74 032647 2013.02.18 24926 2013.12.18 03 FARMEC S.A., RO 4/2013  

75 032613 2013.02.08 24927 2013.12.18 34 MEDI plus TEC Medizinisch-
technische Handelsgesellschaft 
mbH, DE 

4/2013  

76 030012 2011.10.17 24928 2013.12.20 05,42,44 Karl M. Eckl, DE 2/2012  

77 032291 2012.12.11 24929 2013.12.20 03 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

3/2013  

78 032410 2013.01.09 24930 2013.12.19 39,43,45 Camelia S.A., casă de comerţ, MD 3/2013  

79 032435 2013.01.14 24931 2013.12.19 38 REFORMA ART S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

3/2013  

80 031810 2012.09.25 24932 2013.12.24 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

12/2012 2/2014 

81 031811 2012.09.25 24933 2013.12.24 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

12/2012 2/2014 

82 032121 2012.11.13 24934 2013.12.26 16,25,35, 
38,41 

PERCIUN Vitalie, MD 3/2013  

83 032122 2012.11.13 24935 2013.12.26 16,25,35, 
38,41 

PERCIUN Vitalie, MD 3/2013  

84 032316 2012.12.17 24936 2013.12.24 35 NICBRAND S.R.L., MD 3/2013  

85 032532 2013.01.30 24937 2013.12.23 14,35 PARADA DE AUR S.R.L.,  
societate comercială, MD 

3/2013  

86 032271 2012.12.07 24938 2013.12.25 05 S.C. Johnson & Son, Inc., US 2/2013  

87 031544 2012.07.30 24939 2013.12.25 07,12 AGCO GmbH, DE 11/2012  

88 032249 2012.12.04 24940 2013.12.25 35,38,41 BUZA Serghei, MD 3/2013 2/2014 

89 032406 2013.01.02 24941 2013.12.25 16 International Paper Company, US 4/2013  

90 032407 2013.01.02 24942 2013.12.25 16 International Paper Company, US 4/2013  

91 032408 2013.01.02 24943 2013.12.25 16 International Paper Company, US 4/2013  

92 032675 2013.02.22 24944 2013.12.25 35,41,42 AGROSELECT SEMENCES  
TRADING S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

4/2013  

93 032701 2013.02.27 24945 2013.12.25 05 NOBEL ILAC SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI,  
reprezentanţa companiei turceşti, 
MD 

5/2013  

94 032732 2013.03.01 24946 2013.12.25 07 Thurston Manufacturing Company 
(a Nebraska Corporation), US 

4/2013  

95 031069 2012.05.11 24947 2013.12.27 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

8/2012 2/2014 

96 031856 2012.10.04 24948 2013.12.26 01,02,19 Glutolin Renovierungsprodukte 
GmbH, DE 

11/2012  

97 032677 2013.02.21 24949 2013.12.26 01,02,03,05 Glutolin Renovierungsprodukte 
GmbH, DE 

4/2013  

98 032126 2012.11.14 24950 2013.12.26 03,35 Bath & Body Works Brand  
Management Inc., US 

3/2013  

99 032195 2012.11.28 24951 2013.12.25 09,35,37, 
39,41,43 

COJOCARU Andrian, MD 3/2013  

100 032298 2012.12.14 24952 2013.12.25 19 JILEAEV Andrei, MD 3/2013  

101 032141 2012.11.19 24953 2013.12.26 36 Transatlantic Holdings, Inc., US 3/2013  

102 032142 2012.11.19 24954 2013.12.26 36 Transatlantic Holdings, Inc., US 3/2013  

103 032066 2012.11.05 24955 2013.12.26 29,30,31 CEMORTAN Valerian, MD 3/2013  

104 032118 2012.11.14 24956 2013.12.26 01,17,19 Den Braven Sealants B.V., NL 3/2013  

105 031928 2012.10.16 24957 2013.12.26 25 EMILIŢA LUX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2012 2/2014 

106 031833 2012.09.28 24958 2013.12.26 01,02,03 Nigora Gold s.r.o., CZ 1/2013  

107 032460 2013.01.16 24959 2013.12.31 14,25,35 OLĂRESCU Mihail, MD 3/2013  

108 032498 2013.01.24 24960 2013.12.31 03,35 GOLUB STIL S.R.L., MD 4/2013  

109 032779 2013.03.06 24961 2014.01.03 09,16,35,38,
40,41,42,45 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, MD 

5/2013  
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110 030581 2012.02.07 24962 2013.12.30 44 VILA VERDE S.R.L., MD 3/2012  

111 030714 2012.02.29 24963 2013.12.26 29,31,32,33,
35,36,37,39,
41,43,44,45 

DOSCA Ion, MD 4/2012  

112 031925 2012.10.12 24964 2014.01.03 31,32,33, 
35,42 

MORARU Gheorghe, MD 2/2013  

113 032518 2013.01.28 24965 2014.01.02 20,35 STEJAUR S.A.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

4/2013  

114 032597 2013.02.06 24969 2014.01.05 36,39 LUPAŞCO Tatiana, MD 5/2013  

115 032624 2013.02.13 24970 2014.01.05 06,09,20, 
35,37 

MECTEHCOMPLET S.R.L., MD 5/2013  

116 032676 2013.02.22 24971 2014.01.05 35,45 LEGAL-73 S.R.L., MD 4/2013  

117 032702 2013.02.27 24972 2014.01.05 05 NOBEL ILAC SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI,  
reprezentanţa companiei turceşti, 
MD 

5/2013  

118 032703 2013.02.27 24973 2014.01.05 05 NOBEL ILAC SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI,  
reprezentanţa companiei turceşti, 
MD 

5/2013  

119 032741 2013.03.07 24974 2014.01.05 35 Brands&Bears Publicitate S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

5/2013  

120 032748 2013.03.07 24975 2014.01.05 30 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

5/2013  

121 032758 2013.03.07 24976 2014.01.05 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

5/2013  

122 031249 2012.06.07 24980 2014.01.06 29,30,32 ORHEI-VIT S.A., MD 7/2012  

123 032782 2013.03.12 24982 2014.01.06 43 ZACAREAN Sarchis, MD 5/2013  

124 033886 2012.06.07 24983 2014.01.06 05 ORHEI-VIT S.A., MD 2/2014  

125 030198 2011.11.18 24987 2014.01.23 16,18,24,25,
26,35,39 

Partidul Comuniştilor din Republica 
Moldova (PCRM), MD 

1/2012  

126 023484 2008.05.16 25017 2014.01.10 33 TOMAI-VINEX S.A.,  
societate comercială, MD 

12/2008  

127 028629 2011.02.15 25018 2013.12.23 21,33,35 CIOBANU Anatol, MD MUSIENCO 
Oleg, MD 

4/2011  

128 029973 2011.10.11 25039 2014.01.16 29,33 ORHEI-VIT S.A., MD 12/2011 2/2014 

129 032065 2011.09.07 25048 2014.01.17 29 ORHEI-VIT S.A., MD 12/2012 2/2014 



MD - BOPI 2/2014                                                                                             TRADEMARKS 
 

 130

 

Lista m ărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 147 2024.01.05 14 SEIKO WATCH KABUSHIKI KAISHA  

(trading as SEIKO WATCH CORPORATION), JP 
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonia 

 7-8/1994 

2 2R 149 2024.01.05 37 MAZDA MOTOR CORPORATION, JP 
3-1, Shinchi, Fucho-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, 
Japonia 

 7-8/1994 

3 2R 150 2024.01.05 14 SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading 
as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), JP 
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonia 

 7-8/1994 

4 2R 234 2024.01.26 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 1/1995 

5 2R 235 2024.01.26 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 1/1995 

6 2R 323 2024.02.02 05 MEDA AB, SE 
Pipers Väg 2A, Box 906, SE-170 09 Solna, 
Suedia 

 7-8/1994 

7 2R 464 2024.01.26 32 BUDEJOVICKY BUDVAR n.p., CZ 
CZ-370 01 CESKE BUDEJOVICE,  
Republica Cehă 

 9/1994 

8 2R 465 2024.01.26 31,32 BUDEJOVICKY BUDVAR n.p., CZ 
CZ-370 01 CESKE BUDEJOVICE,  
Republica Cehă 

 9/1994 

9 2R 510 2023.10.25 01,07,09,11 MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY, a 
corporation of the State of Pennsylvania, US 
MSA Corporate Center, 1000 Cranberry Woods 
Drive, Cranberry Township, PA 16066, Statele 
Unite ale Americii 

 9/1994 

10 2R 548 2024.03.21 09 RS COMPONENTS LIMITED, GB 
P.O. Box No. 99, Corby, Northamptonshire NN17 
9RS, Anglia 

 10/1994 

11 2R 722 2023.11.09 33 SOCIETE JAS HENNESSY & CO, FR 
1, Rue de la Richonne, 16100 Cognac, Franţa 

9/1994 12/1994 

12 2R 911 2023.12.03 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 1/1995 

13 2R 913 2023.12.03 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 1/1995 

14 2R 914 2023.12.03 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 1/1995 

15 2R 915 2023.12.03 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 1/1995 

16 2R 958 2023.12.02 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 2/1995 

17 2R 966 2023.12.02 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 2/1995 

18 2R 970 2023.12.02 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 2/1995 

19 2R 973 2023.12.03 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 2/1995 

20 2R 1058 2023.12.15 03 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,  
Statele Unite ale Americii 

 3/1995 

21 2R 1078 2023.12.03 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 3/1995 

22 2R 1079 2023.12.03 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 3/1995 
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23 2R 1080 2023.12.03 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 
 3/1995 

24 2R 1081 2023.12.03 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 3/1995 

25 2R 1083 2023.12.03 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 3/1995 

26 2R 1085 2023.12.03 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

 3/1995 

27 2R 1121 2023.12.01 03 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, 
Statele Unite ale Americii 

10/1994 3/1995 

28 2R 1207 2024.03.15 42 Best Western International, Inc., US 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, Statele Unite ale Americii 

 4/1995 

29 2R 1339 2023.11.09 33 Diageo Brands B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Olanda 

12/1994 5/1995 

30 2R 1371 2024.02.03 04 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

 5/1995 

31 2R 1374 2024.02.03 04 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

 5/1995 

32 2R 1375 2024.02.03 04 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

 5/1995 

33 2R 1377 2024.01.18 04 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

 5/1995 

34 2R 1380 2024.01.18 04 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

 5/1995 

35 2R 1384 2024.01.18 04 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

 5/1995 

36 2R 1431 2024.05.27 05 Takeda Pharmaceutical Company Limited, JP 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia 

 6/1995 

37 2R 1432 2024.05.27 30 Takeda Pharmaceutical Company Limited, JP 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia 

 6/1995 

38 2R 1466 2024.04.04 16,35,36 MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, US 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  
10577-2509, Statele Unite ale Americii 

 6/1995 

39 2R 1551 2024.01.26 32 BUDEJOVICKY BUDVAR n.p., CZ 
CZ-37001 CESKÉ BUDÉJOVICE,  
Republica Cehă 

1/1995 6/1995 

40 2R 1574 2024.04.04 09,16 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., SG 
151 Lorong Chuan, #02-01 New Tech Park, 
Singapore 556741 

1/1995 6/1995 

41 2R 1598 2024.03.28 03 Henkel AG & Co. KGaA, DE 
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf,  
Germania 

1/1995 6/1995 

42 2R 1663 2023.11.22 07,08,12 HUSQVARNA AB, SE 
SE-561 82 HUSKVARNA, Suedia 

11/1994 6/1995 

43 2R 1694 2024.02.01 32 BUDEJOVICKY BUDVAR n.p., CZ 
CZ-370 01 CESKÉ BUDÉJOVICE,  
Republica Cehă 

1/1995 7/1995 

44 2R 1716 2024.05.23 09 VKR HOLDING A/S, DK 
Breeltevej 18, 2970 Horsholm, Danemarca 

2/1995 7/1995 

45 2R 1719 2024.05.23 06,09,19, 
20,24 

VKR HOLDING A/S, DK 
Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Danemarca 

2/1995 7/1995 

46 2R 1824 2023.10.29 33 Absolut Holding Filial, SE 
P.O.Box 47170, SE-100 74 Stockholm, Suedia 

2/1995 8/1995 

47 2R 1975 2023.10.21 06,19,20,24 VKR HOLDING A/S, DK 
Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Danemarca 

 9/1995 

48 2R 2135 2023.11.19 32 Diageo Ireland, IE 
St. James's Gate, Dublin 8, Irlanda 

3/1995 9/1995 

49 2R 2782 2023.11.12 05 ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION, JP 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ko, 104-6591, Tokyo, 
Japonia 

8/1995 1/1996 
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50 2R 3122 2024.01.18 04,34 ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, US 

33 Barbour Street Bradford, Pensylvania, Statele 
Unite ale Americii 

5/1995 2/1996 

51 2R 3465 2024.08.23 16,36 MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, US 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  
10577-2509, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

52 2R 3670 2023.12.06 03 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., US 
650 Madison Avenue, New York, NY 10022, 
Statele Unite ale Americii 

11/1995 5/1996 

53 2R 3678 2024.08.23 09,16,36 MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, US 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  
10577-2509, Statele Unite ale Americii 

8/1995 5/1996 

54 2R 3691 2023.11.12 05 ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION, JP 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ko, 104-6591, Tokyo, 
Japonia 

11/1995 5/1996 

55 2R 3692 2023.11.12 05 ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION, JP 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ko, Tokyo 104-6591, 
Japonia 

11/1995 5/1996 

56 2R 3693 2023.11.18 05 ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION, JP 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ko, 104-6591, Tokyo, 
Japonia 

11/1995 5/1996 

57 2R 3850 2023.11.22 07,08,12 HUSQVARNA AB, SE 
SE-561 82 HUSKVARNA, Suedia 

3/1996 8/1996 

58 2R 3952 2024.04.04 36 Maestro International Incorporated, US 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  
10577-2509, Statele Unite ale Americii 

7/1995 10/1996 

59 R 10837 2023.06.12 30,32,39,43 CAHULPAN S.A., MD 
Str. Păcii nr. 20,  
MD-3900, Cahul, Republica Moldova 

12/2003 7/2004 

60 R 11022 2023.11.12 36 UNIBANK S.A., bancă comercială, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

2/2004 9/2004 

61 R 11065 2023.08.29 30,43 OLIVITTA S.R.L., MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 15, bloc 1,  
ap. 15, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

3/2004 9/2004 

62 R 11137 2023.06.12 32 CAHULPAN S.A., MD 
Str. Păcii nr. 20,  
MD-3900, Cahul, Republica Moldova 

4/2004 10/2004 

63 R 11322 2023.10.08 33 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

6/2004 11/2004 

64 R 11366 2023.10.28 33 UNITED WINE COMPANY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

6/2004 11/2004 

65 R 11378 2023.09.23 33 SÎRGHI Anatolie, MD 
MD-3623, Costuleni, Ungheni, Republica  
Moldova 

6/2004 11/2004 

66 R 11440 2023.10.17 20,21,35 CUHARCIUC Alexei, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

7/2004 12/2004 

67 R 11441 2023.10.21 33 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/2004 12/2004 

68 R 11452 2023.10.24 29,30,32,35 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7/2004 12/2004 

69 R 11454 2023.11.18 33 BODRUG Gheorghe, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

7/2004 12/2004 
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1 2 3 4 5 6 7 
70 R 11456 2023.11.17 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  

fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

7/2004 12/2004 

71 R 11457 2023.11.17 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

7/2004 12/2004 

72 R 11480 2023.11.11 31 INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, AE 
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 
4115 Sharjah, Emiratele Arabe Unite 

7/2004 12/2004 

73 R 11546 2023.10.30 12 Kabushiki Kaisha Ralliart, JP 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

7/2004 1/2005 

74 R 11550 2023.10.16 33 Ducates Grup S.R.L., societate comercială, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova 

8/2004 1/2005 

75 R 11564 2023.11.21 35,36,42 EYGN Limited, BS 
One Montague Place, East Bay Street, Nassau, 
Bahamas 

8/2004 1/2005 

76 R 11565 2023.11.27 33 Diageo North America, Inc.,  
corporaţie din statul Connecticut, US 
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, 
Statele Unite ale Americii 

8/2004 1/2005 

77 R 11612 2023.12.25 35,37 TERMOSTAL IMEX S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

8/2004 1/2005 

78 R 11613 2023.12.25 35,37 TERMOSTAL IMEX S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

8/2004 1/2005 

79 R 11626 2023.11.03 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

8/2004 1/2005 

80 R 11636 2023.11.03 30 Maspex-GMW Sp. z o.o. S.K.A., PL 
Ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polonia 

7/2004 1/2005 

81 R 11674 2023.12.18 35,37,38,42 Sun Communications S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Drumul Viilor nr. 28, bloc 2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

8/2004 1/2005 

82 R 11688 2024.01.28 33 MOLD NORD S.A., fabrică de vinuri, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 1,  
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova 

9/2004 2/2005 

83 R 11689 2024.01.28 33 MOLD NORD S.A., fabrică de vinuri, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 1,  
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova 

9/2004 2/2005 

84 R 11718 2023.12.08 09 Icom Incorporated, JP 
1-6-19, Kamikurazukuri, Hirano-ku, Osaka,  
Japonia 

8/2004 2/2005 

85 R 11719 2023.12.08 09 Icom Incorporated, JP 
1-6-19, Kamikurazukuri, Hirano-ku, Osaka,  
Japonia 

8/2004 2/2005 

86 R 11757 2023.10.27 29,30,32 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

9/2004 2/2005 

87 R 11777 2024.01.15 05,32,33 RUDIC Valeriu, MD 
Str. Grenoble nr 163, bloc 1, ap. 57,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

9/2004 2/2005 

88 R 11794 2024.01.29 29,30,32 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

9/2004 2/2005 

89 R 11795 2024.01.29 29,30,32 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

9/2004 2/2005 

90 R 11806 2024.01.13 07,12 NSK LTD., JP 
1-6-3, Ohsaki Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia 

9/2004 2/2005 

91 R 11807 2024.01.13 07,12 NSK LTD., JP 
1-6-3, Ohsaki Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia 

9/2004 2/2005 
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92 R 11851 2023.12.16 16,17,35 COMECOTEH S.R.L., MD 

Drumul Viilor nr. 40, ap. 19,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

10/2004 3/2005 

93 R 11945 2023.11.17 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

7/2004 4/2005 

94 R 12080 2024.03.10 18,19,25, 
35,41,43 

CACECA S.R.L., MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 29, bloc 1, ap. 114,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 4/2005 

95 R 12126 2024.02.16 35 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 5/2005 

96 R 12131 2023.11.20 02,03,17, 
21,28 

ASCHIM, societate pe acţiuni pentru producerea 
mărfurilor chimice, MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 70,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

8/2004 5/2005 

97 R 12141 2023.11.04 10,35 SOGNO S.R.L., firmă de producere şi comerţ, MD 
MD-6814, Dănceni, Ialoveni, Republica Moldova 

11/2004 5/2005 

98 R 12191 2024.02.05 44 OGLINDĂ Valeriu, MD 
Str. Cireşilor nr. 11,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

12/2004 5/2005 

99 R 12418 2023.11.10 07,09,11, 
35,37,42 

Binatone Industries Limited, TC 
P.O. Box 127, Mandara, North Ridge, Grand 
Turk, Insulele Turks şi Caicos,  
Insulele West-Indiei Britanice 

2/2005 7/2005 

100 R 12520 2023.09.04 35,41 TITOV Mihail, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

10/2004 8/2005 

101 R 12628 2023.11.26 02,06,19,29, 
30,38,39,43 

VLADRA-COM S.R.L., MD 
Str. Serghei Lazo nr. 36 "A",  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2005 9/2005 

102 R 12684 2023.10.29 35 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

3/2005 10/2005 

103 R 13140 2024.03.11 05,09,10,17, 
18,20,25,26, 
27,28,30,31, 
32,35,36,38, 
39,41,42,43, 

44,45 

DAAC Hermes S.A., MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

5/2005 1/2006 

104 R 13141 2023.08.19 33 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2004 1/2006 

105 R 13260 2023.10.20 29,30,31,32, 
33,35,39 

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

6/2004 3/2006 

106 R 13263 2023.11.21 32 Anheuser-Busch, LLC, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118, 
Statele Unite ale Americii 

10/2005 3/2006 

107 R 14564 2024.03.24 30 BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

5/2006 2/2007 
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IV 

Indica ţii geografice, denumiri de origine, 
specialit ăţi tradi ţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în 

modul stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a 
acordurilor bilaterale, la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de 
utilizare a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, 
licenţiate şi nu pot face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o 
cerere privind acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine 
şi specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; 
cererile privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o 
indicaţie geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de 
origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de 
utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată.  

 

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use 
thereof. A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed 
and it may not form a subject matter of any real rights. 

Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or 
protected geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to 
use it. 

 
 

P
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In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected 
geographical indication. 
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Indica ţii geografice, denumiri de origine, specialit ăţi 
tradi ţionale garantate pentru care este solicitat ă 

protec ţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei 

denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune 
la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law 
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against 
the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in 
writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

Î 

I
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicit ă 
protec ţie în Republica Moldova conform Aranjamentului  
de la Lisabona privind protec ţia denumirilor de origine  

a produselor şi înregistrarea lor interna ţional ă 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 
internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea 

de origine a produsului, transliteraţia / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/traducerea Produsul 

1 AO 0922 2014.01.20 IT TALEGGIO  - caşcaval 

2 AO 0923 2014.01.20 IT QUARTIROLO LOMBARDO  - caşcaval 
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V 
Design industrial / Industrial design  

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by 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 for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design 
registration certificates, and industrial designs renewed 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 des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD S T. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

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

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMA ŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLET IN 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 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 published 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 published 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 refused 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 L ista 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 deprived of rights by non-payment of fees for issuance of 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 has 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 file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if 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 been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

O 

A



MD - BOPI 2/2014                                                                                         DESIGN 
 

 144 

 
 (51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2012 0114 
(22) 2012.12.07 
(28) 1 

(71) BESCHIERU Radu, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Butelie  

 
(55) 
           Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
 

 

 

 

1.1  1.2  1.3 

 
 
 

 
1.4 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2013 0112 

(22) 2013.11.15 
(28) 2 
 

 
 

(71) POIANA CODRILOR S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 15, ap. 24,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(72) BABAN Oleg, MD 

(74) CRASNOVA Nadejda 
(54) Butelii  

(55) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
1.1  1.2  1.3  2.1 

 
 

 

 

 

 
2.2  2.3  2.4 
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(51) LOC (9) Cl. 09-05; 19-08  

(21) f 2013 0114 

(22) 2013.11.26 
(28) 2 
(57)    Culori revendicate: 

 modelul 1 - roşu, verde, albastru, galben, 
violet, alb, negru, cafeniu, portocaliu, roz;  

           modelul 2 - albastru, alb, roşu, verde, roz, 
galben, violet, negru, cafeniu 

(71) ALRADA-PRIM SRL, MD 
Str. Hristo Botev nr. 27 ap. 89, MD-2020, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Ambalaje-etichete  

 

(55) 
 

 

 

 
1  2 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2013 0048 
(22) 2013.05.20 

(28) 1 
(57)   Culori revendicate: desenul 1 - alb, negru, 

cafeniu-deschis, cafeniu-închis 

(71) DRAGNEV Valeriu, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Etichet ă 

 
(55) 
            Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1 

 



DESIGN  MD - BOPI 2/2014 
 

 147 

 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2013 0116 
(22) 2013.12.13 
(28) 29 

(57)     Culori revendicate: 
 modelul 1 - roşu, alb;  

modelul 2 - roşu, alb;  

modelul 3 - roşu, alb;  
 modelul 4 - roşu, alb;  
 modelul 5 - roşu, alb;  

 modelul 6 - roşu, alb;  
 modelul 7 - roşu, galben, negru, alb;  
 modelul 8 - roşu, alb;  

 modelul 9 - roşu, alb;  
 modelul 10 - roşu, alb;  
 modelul 11 - roşu, alb;  

 modelul 12 - roşu, alb;  
 modelul 13 - roşu, alb;  
 modelul 14 - roşu, alb;  

 modelul 15 - roşu, negru, alb;  

 modelul 16 - roşu, alb;  

 modelul 17 - roşu, alb;  
 modelul 18 - roşu, alb;  
 modelul 19 - roşu, alb;  

 modelul 20 - maro, roz, alb, roşu;  
 modelul 21 - maro, bej, alb;  
 modelul 22 - violet, lila, maro;  

 modelul 23 - roz, alb, fistic;  
 modelul 24 - roz, verde, bej;  
 modelul 25 - bej, alb;  

 modelul 26 - albastru, alb, violet;  
 modelul 27 – roşu - închis, roz;  
 modelul 28 - roşu, alb;  

 modelul 29 - roşu, alb, negru, roz, verde 
(71) KANNA Filip, MD 

Bd. Moscova nr.10/1, ap. 16, MD-2068, 

Chişinău, Republica Moldova 
(72) Kanna Filip, MD 
(54) Etichete  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
 

 

  

 
1  2  3 

 

 

  

4  5  6 
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(21)   f 2013 0116 
 

 

 

 

7  8  9 

 

 

 

 

10  11  12 

 

 

  

 
13  14  15 

 

 

  

16  17  18 
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(21)   f 2013 0116 
 

 

 

 
19  20 

 
 

 

 

21  22  23 

 

 

  

 
24  25  26 

 
 

 

 

27  28  29 
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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. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

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

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 1522 2014.01.29 2018.05.30 f 2013 0052 2013.05.30 01-01 2 RODAL-S S.R.L., MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 62/2, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2013 

2 1523 2014.01.24 2018.05.30 f 2013 0051 2013.05.30 02-02 14 CEBOTARESCU Dumitru, 
MD 
Str. Matei Basarab nr. 2,  
ap. 82, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2013 

3 1524 2014.01.21 2018.06.27 f 2013 0074 2013.06.27 06-01 3 R & DESIGN S.R.L., 
SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 3, 
MD-2025, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2013 

4 1525 2014.01.14 2018.04.24 f 2013 0044 2013.04.24 09-01 1 (1 ) FABRICA DE STICLĂ  
DIN CHIŞINĂU, 
ÎNTREPRINDERE  
DE STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2013 

5 1526 2014.01.29 2018.06.17 f 2013 0062 2013.06.17 11-02 26 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

8/2013 

6 1527 2014.01.15 2018.06.17 f 2013 0064 2013.06.17 11-02 26 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

8/2013 

7 1528 2014.01.23 2018.06.17 f 2013 0065 2013.06.17 11-02 26 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

8/2013 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în ianuarie 2014 

 
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 1498 06-01 f 2012 0090 2012.09.18 8 CONFORT S.R.L., FIRMĂ  
DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 

11/2013 

2 1501 11-02 f 2013 0018 2013.03.11 24 GÎRBU Anatolie, MD 11/2013 
3 1502 11-02 f 2013 0019 2013.03.11 25 GÎRBU Anatolie, MD 11/2013 
4 1503 11-02 f 2013 0020 2013.03.11 25 GÎRBU Anatolie, MD 11/2013 
5 1504 11-02 f 2013 0031 2013.04.08 24 GÎRBU Anatolie, MD 11/2013 
6 1505 11-02 f 2013 0032 2013.04.08 24 GÎRBU Anatolie, MD 11/2013 
7 1506 11-02 f 2013 0033 2013.04.08 24 GÎRBU Anatolie, MD 11/2013 
8 1507 19-08 f 2013 0028 2013.03.28 2 ZUBENCO-V.N. S.R.L., 

SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 
11/2013 

 
 
 

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, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de desene 
şi modele 

industriale reînnoite 
(nr. desenului  
şi modelului 

industrial reînnoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 178 2018.12.24 0212 1998.12.24 09-01 1(3) WINE INTERNATIONAL PROJECT 
S.R.L., ÎNTREPRINDERE  
CU CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

7/1999 
3/2000 

2 1131 2018.06.17 f 2008 0051 2008.06.17 06-01 3 FABIANCA S.R.L., MD 
Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 10,  
of. 5, MD-2004, Chişinău, Republica 
Moldova 

10/2008 
6/2009 
9/2009 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului 

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale  

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 DM/079847 2013.01.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2018.01.07 27/2013 

2 DM/079848 2013.01.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2018.01.07 27/2013 

3 DM/079849 2013.01.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2018.01.07 27/2013 

4 DM/079850 2013.01.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch bracelet / 
Bracelet de montre 

10-07 1 2018.01.07 27/2013 

5 DM/079920 2013.01.08 TISSOT SA  
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), CH 

Carcasă pentru ceas cu 
brăţară / Watch case 
with bracelet / Boîte de 
montre avec bracelet 

10-07 1 2018.01.08 27/2013 

6 DM/079982 2013.01.14 HAMILTON 
INTERNATIONAL AG 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL SA) 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL 
LTD.), CH 

Carcase de ceas cu 
brăţară; ceasuri; 
cadrane; brăţări pentru 
ceas / Watch cases; 
watches; dials; watch 
strap / Boîtes de 
montres; montres; 
cadrans; bracelet de 
montre 

10-02,  
07 

11 2018.01.14 28/2013 

7 DM/080098 2013.02.01 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2018.02.01 30/2013 

8 DM/080155 2013.02.15 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2018.02.15 32/2013 

9 DM/080165 2013.02.08 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Carcase pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes de 
montres 

10-02 2 2018.02.08 31/2013 

10 DM/080173 2013.02.19 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2018.02.19 33/2013 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului  
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare  

a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)  
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale  

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

10-02 DM/079847 2013.01.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2018.01.07 27/2013 

10-02 DM/079848 2013.01.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2018.01.07 27/2013 

10-02 DM/079849 2013.01.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2018.01.07 27/2013 

10-02 DM/080098 2013.02.01 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2018.02.01 30/2013 

10-02 DM/080155 2013.02.15 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2018.02.15 32/2013 

10-02 DM/080165 2013.02.08 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Carcase pentru ceasuri  / 
Watch cases / Boîtes de 
montres 

2 2018.02.08 31/2013 

10-02 DM/080173 2013.02.19 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2018.02.19 33/2013 

10-02, 
07 

DM/079982 2013.01.14 HAMILTON 
INTERNATIONAL AG 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL SA) 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL LTD.), 
CH 

Carcase de ceas cu 
brăţară; ceasuri; cadrane; 
brăţări pentru ceas / 
Watch cases; watches; 
dials; watch strap / Boîtes 
de montres; montres; 
cadrans; bracelet de 
montre 

11 2018.01.14 28/2013 

10-07 DM/079850 2013.01.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch bracelet / Bracelet 
de montre 

1 2018.01.07 27/2013 

10-07 DM/079920 2013.01.08 TISSOT SA  
(TISSOT AG)  
(TISSOT LTD), CH 

Carcasă pentru ceas cu 
brăţară / Watch case with 
bracelet / Boîte de montre 
avec bracelet 

1 2018.01.08 27/2013 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

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 DM/044046 SONY OVERSEAS S.A., CH 3(1, 2, 3) 2018.05.27(3R) 10/1998 22/2013 

2 DM/044248 ROLEX S.A., CH 1 2018.06.08(3R) 11/1998 24/2013 
3 DM/044263 W. WILLPÜTZ 

KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS 
GMBH, DE 

6 2018.06.09(3R) 11/1998 22/2013 

4 DM/044532 W. WILLPÜTZ 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS 
GMBH, DE 

8 2018.07.02(3R) 121998 22/2013 

5 DM/045253 PIERRE FABRE MEDICAMENT, FR 2 2018.09.17(3R) 2/1999 25/2013 

6 DM/046245 DAIMLER AG, DE 1 2018.07.24(3R) 5/1999 24/2013 

7 DM/046744 INTERIOR'S SA, FR 1 2018.09.04(3R) 7/1999 25/2013 

8 DM/046863 RECKITT BENCKISER N.V., NL 1 2018.05.26(3R) 8/1999 22/2013 

9 DM/047844 DAIMLER AG, DE 2 2018.07.30(3R) 10/1999 24/2013 
10 DM/063695 SALVATORE FERRAGAMO S.P.A., 

IT 
3 2018.05.22(2R) 1/2004 22/2013 

11 DM/063833 ATLANTIC - SOCIETE FRANCAISE 
DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE 
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR 

1 2018.06.12(2R) 2/2004 24/2013 

12 DM/063848 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.05.30(2R) 2/2004 22/2013 

13 DM/063849 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.05.30(2R) 2/2004 22/2013 

14 DM/063991 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1(1) 2018.06.18(2R) 3/2004 25/2013 

15 DM/064235 NICE SPA, IT 2 2018.06.19(2R) 4/2004 25/2013 

16 DM/065326 DAIMLER AG, DE 1 2018.06.18(2R) 11/2004 25/2013 

17 DM/065336 DAIMLER AG, DE 1 2018.06.18(2R) 11/2004 25/2013 
18 DM/070251 LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG) 

(LÉON HATOT LTD), CH 
1 2018.05.28(1R) 12/2008 22/2013 

19 DM/070252 BLANCPAIN SA, CH 5 2018.05.28(1R) 12/2008 22/2013 

20 DM/070253 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

1 2018.05.28(1R) 12/2008 22/2013 

21 DM/070254 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

1 2018.05.28(1R) 12/2008 22/2013 

22 DM/070351 TILLMAN'S FLEISCH & 
CONVENIENCE GMBH, DE 

13 2018.06.19(1R) 4/2009 25/2013 

23 DM/070368 ANTURAJ-NOU S.R.L., MD 1(1) 2018.06.17(1R) 4/2009 24/2013 

24 DM/070386 RAUMPLUS BESITZ- UND 
ENTWICKLUNGS-GMBH & CO. KG, 
DE 

7 2018.06.06(1R) 4/2009 23/2013 

25 DM/070719 ZEGG TC CERLATI "SAM SABIMO", 
MC 

2 2018.06.03(1R) 3/2009 23/2013 
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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 made in the legal status of applications 
and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; 

data on withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of 
protection; deprivations of rights; data on 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 Marcă  

notorie 
- 19   4/2013 

 
 
 
 

St. James Court, Great Park 
Road, Almondsbury Park,  
Bradley Stoke, Bristol, BS32 
4QJ, Regatul Unit 

3 More London Riverside,  
London SE1 2AQ, Regatul Unit 
 

2 Marcă 000321 R 510   9/1994 
12/2003 

 
 

(730)  
121 Gamma Drive, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15238,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
MSA Corporate Center, 1000 
Cranberry Woods Drive, Cranberry 
Township, PA 16066,  
Statele Unite ale Americii 

3 Marcă 000320 R 1134   3/1995 
12/2003 

 
 

(730)  
Xylem Water Solutions AB, SE 
BOX 1309 171 25 SOLNA, 
Suedia 

(730)  
Xylem Water Solutions  
Manufacturing AB, SE 
361 80 EMMABODA, Suedia 

4 Marcă 002939 R 1800 8/1995 
3/2005 
2/2010 
6/2010 
7/2010 
8/2010 

(730)  
20, Avenue Monterey,  
Luxembourg, L-2163,  
Luxembourg 
 

(730)  
13-15, Avenue de la Liberté,  
L-1931 Luxembourg, Luxembourg 

5 Mărci 003868 
 
 

020768 

R 2759 
 
 

16447 

1/1996 
4/2005 

 
1/2008 
6/2008 

(730)  
MANPOWER INC.,  
a corporation organized and 
existing under the laws of the 
State of Wisconsin, US 
5301 North Ironwood Road, 
Milwaukee, Wisconsin,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
ManpowerGroup Inc., a corpora-
tion organized and existing under 
the laws of the State of Wisconsin, 
US 
100 Manpower Place, Milwaukee, 
Wisconsin, Statele Unite ale 
Americii 

6 Mărci 006173 
 
 

005776 
 
 
 

006765 
 
 
 

014770 
 
 

014559 
 
 
 

016564 

R 5055  
 
 

R 5735  
 
 
 

R 5842 
 
 
 

12810 
 
 

13914 
 
 
 

15160 

  5/1997 
10/1997 

 
  2/1998 
  8/1998 
12/2006 

 
  4/1998 
  9/1998 
  8/2007 

 
  6/2005 
11/2005 

 
  8/2005 
  4/2006 
  9/2006 

 
  3/2007 
  8/2007 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 
 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 Mărci 010132 

 
 
 
 
 
 
 
 

010016 
010043 

 
 
 
 
 
 
 

010127 
 
 
 
 
 
 
 
 

019367 
 
 
 
 
 

022558 
 
 
 
 

022867 
 
 
 
 

023781 
023782 

 
 
 

023964 
023965 

 
 
 

025126 
025127 
025158 
025159 

 
027047 
027048 
027050 
027051 
027052 
027093 
027094 

 
027389 
027388 

 
027413 

 
 

027049 

R 8626  
 
 
 
 
 
 
 
 

R 9758  
R 9759 

 
 
 
 
 
 
 

 R 9760 
 
 
 
 
 
 
 
 

16375 
 
 
 
 
 

17862 
 
 
 
 

18006 
 
 
 
 

18638 
18639 

 
 
 

18806 
18807 

 
 
 

20252 
20253 
20254 
20348 

 
21210 
21211 
21212 
21213 
21214 
21215 
21216 

 
21285 
21324 

 
21389 

 
 

21398 

12/2001 
  5/2002 
  4/2008 
  6/2008 
  7/2009 
  4/2010 
  5/2010 
  6/2010 

 
  5/2003 
10/2003 
  4/2008 
  6/2008 
  7/2009 
  4/2010 
  5/2010 
  5/2011 

 
  5/2003 
10/2003 
  4/2008 
  6/2008 
  7/2009 
  4/2010 
  5/2010 
  6/2011 

 
  3/2007 
  5/2008 
  7/2009 
  4/2010 
  5/2010 

 
10/2008 
  5/2009 
  4/2010 
  5/2010 

 
11/2008 
  6/2009 
  4/2010 
  5/2010 

 
12/2008 
10/2009 
  4/2010 
  5/2010 

 
  1/2009 
11/2009 
  4/2010 
  5/2010 

 
  7/2009 
11/2010 

 
 
 

  8/2010 
  5/2011 

 
 
 
 
 
 

10/2010 
  6/2011 

 
11/2010 
  7/2011 

 
  8/2010 

(730)  
St. James Court, Great Park 
Road, Almondsbury Park, 
Bradley Stoke, Bristol, BS32 
4QJ, Regatul Unit 

(730) 
3 More London Riverside, London 
SE1 2AQ, Regatul Unit 
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028772 
028773 

 
029002 
029003 

 
029199 
029198 
029200 

 
029576 

 
 

029575 
 
 

030479 
 
 

030586 

 
 

22253 
22254 

 
22358 
22359 

 
22413 
22445 
22446 

 
22671 

 
 

22680 
 
 

23524 
 
 

23582 

  7/2011 
 

  6/2011 
  2/2012 

 
  7/2011 
  3/2012 

 
  8/2011 
  4/2012 

 
 

10/2011 
  6/2012 

 
10/2011 
  7/2012 

 
  4/2012 
  2/2013 

 
  5/2012 
  2/2013 

8 Marcă 017934 17600   9/2008 
  2/2009 

(730)  
TYMBARK - GMW Sp. z o.o.  
Sp. k., PL  

(730)  
TYMBARK - MWS Sp. z o. o. 
S.K.A., PL  

9 Marcă 024314 20570   2/2009 
  1/2011 

 

(730)  
20, Avenue Monterey,  
Luxembourg, L-2163,  
Luxembourg 

(730)  
13-15, Avenue de la Liberté,  
L-1931 Luxembourg,  
Luxembourg 

10 Marcă 014464 12181 12/2004 
  5/2005 

 
 

(730)  
Registru, întreprindere de stat, 
MD 

(730)  
Centrul Resurselor Informaţionale 
de Stat „REGISTRU”, 
întreprindere de stat, MD 

11 Mărci 013391 
013392 
013417 

 
013394 

 
 
 

018906 
 
 

014448 
014450 

 
014447 
014449 

 
015478 
015479 

 
018016 
018015 

 
018136 
018137 

 
018865 

11124 
11125 
11138 

 
11126 

 
 
 

14141 
 
 

12093 
12094 

 
12637 
12638 

 
12982 
12983 

 
13589 
13686 

 
14100 
14101 

 
15126 

  4/2004 
10/2004 

 
 

  4/2004 
10/2004 
  6/2009 

 
  7/2006 
  1/2007 

 
11/2004 
  4/2005 

 
  4/2005 
  9/2005 

 
  7/2005 
12/2005 

 
  1/2006 
  6/2006 

   
  5/2006 
10/2006 

 
  3/2007 
  8/2007 

(730) 
LEADUHIN Oleg, MD 
 
Bd. Dacia nr. 33,  
ap. 93, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
INSPECTORATUL FISCAL DE 
STAT pe mun. CHIŞINĂU, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 9,  
MD-2005, 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 Marcă 022339 
2007.11.26 

 

19654 
 

11/2009 
  5/2010 

(730)  
PANIF-PROFIT S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Independenţei nr. 2/1, 
MD-4601, or. Edineţ, 
Republica Moldova 

(730)  
Aqua-Diva S.R.L., 
societate comercială, MD 
MD-4601, s. Hlinaia, 
r-nul Edineţ, Republica 
Moldova  

2210 
2014.01.03 

 

2 Marcă 023097 
2008.03.14 

 

18939 
 

  1/2009 
11/2009 
  8/2009 
  9/2009 
  4/2011 

(730)   
EUROBUILDING  
INTERNATIONAL S.R.L., 
RO 
Str. Ion Câmpineanu  
nr. 11, modul Z, etaj 4, 
camera 411, sector 1, 
Bucureşti, România 

(730)  
CERAMICA  S.A.  IAŞI, RO 
 
 
Calea Chişinăului nr. 176, 
700180, Iaşi, România 
  

2211 
2014.01.03 

 

3 Marcă 010771 
2001.11.30 

 

R 9120   7/2002          
12/2002         
11/2012         
12/2013 

(730)  
EXOIL-GRUP S.R.L., MD 
Str. Sarmizegetusa  
nr. 90/2, Chişinău,  
MD-2062, Republica  
Moldova 

(730)   
Î.C.S. "BM Technotrade" 
S.R.L, MD 
Piaţa D. Cantemir, 1, 
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova  

2213 
2014.01.13 

 

4 Marcă 
 

011556 
2002.07.03 

 

R 10119 
 

  7/2003 
  2/2004 
  3/2013 

(730)  
United Parcel Service of 
America, Inc., US 
55 Glenlake Parkway, 
N.E., Atlanta, Georgia 
30328, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
MBE WORLDWIDE 
S.R.L., IT 
Via Carlo Tenca 2, 
Milano, Italia  

2214 
2014.01.15 

 

5 Marcă 024456 
2008.10.28 

 

20431 
 

  1/2009 
12/2010 

(730)  
Rumitox S.R.L., MD 
Str. Transnistria nr. 5 a,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
RUMI BERE S.R.L., MD 
Str. Transnistria nr. 5 a, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

2219 
2014.01.22 

 

6 Marcă  024946 
2009.02.13 

 

20164   4/2009         
10/2010 

(730)  
Rumitox S.R.L., MD 
Str. Transnistria nr. 5 a,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
RUMI BERE S.R.L., MD 
Str. Transnistria nr. 5 a, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova  

2220 
2014.01.22 

 

7 Marcă 001784 
1994.05.24 

 

R 712 
 

12/1994 
  3/2005 

(730)  
Bayer 
Aktiengesellschaft, DE 
D-51368, Leverkusen, 
Germania 

(730)  
Nuplex Resins BV, NL 
Synthesebaan 1, 4612 RB 
Bergen op Zoom, Olanda  

2222 
2014.01.24 
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Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii  
privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlu-
lui  

de pro-
tecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mărci 

 
15127 

 
 
 
 
 

15128 
 
 
 
 

15247 

  3/2007 
  8/2007 
11/2013 
12/2013 

 
 

  3/2007 
  8/2007 
11/2013 
12/2013 

 
  4/2007 
  9/2007 
11/2013 
12/2013 

WHG (Ireland) 
Hotels, IE 
6th Floor, South 
Bank House,  
Barrow Street, 
Dublin 4, Irlanda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyndham Hotel Group 
(UK) Limited, GB 
The Triangle, 5-17  
Hammersmith Grove, 
London W6 0LG,  
Regatul Unit 

1. Sublicenţă  
neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune  
al contractului – perioada  
de valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

2209 
2014.01.03 

2 Mărci 
interna-
ţionale 

IR 902381 
IR 906646 
IR 917975 
IR 952989 
IR 954114 
IR 974163 
IR 1096452 

 Zakrytoe 
aktsionernoe 
obschestvo  
"T.B.M.", RU  
Volkovskoe 
schosse,  vladenie 
15, building 1,   
Mytischy   
RU-141006 
Moskovskaya obl.  
(RU)   

I.C.S. “T.B.M. - DACIA” 
S.R.L., MD 
 
 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 

1. Licenţă neexclusivă.  
2. Termenul de acţiune  
al contractului – de la 
13.01.2014 până la 
30.06.2021, cu condiţia 
prelungirii termenului de 
valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

2212 
2014.01.13 

3 Mărci 
 

16149 
 
 
 

16150 

  3/2008 
 
 
 

  3/2008 

DMITRIEVA Olga, 
MD 
Str. V. Dokuceaev 
nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

"VIRIM-IMPEX" S.R.L., 
MD 
Str. V. Dokuceaev nr. 2, 
ap. 65, MD-2028,  
Chişinău, Republica  
Moldova 

1. Licenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune  
al contractului – de la 
02.01.2013 până la 
02.01.2016. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova.  

2215 
2014.01.17 

4 Marcă 
 

23544   2/2013 DMITRIEVA Olga, 
MD 
Str. V. Dokuceaev 
nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

"VIRIM-IMPEX" S.R.L., 
MD 
Str. V. Dokuceaev nr. 2, 
ap. 65, MD-2028,  
Chişinău, Republica  
Moldova 

1. Licenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune  
al contractului – de la 
02.01.2013 până la 
02.01.2021. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

2216 
2014.01.17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Mărci 18500 

 
 
 

18778 
 
 

18873 
 
 

18970 
 
 

19023 
 
 

19025 
 
 

19446 
 
 

19448 

12/2008 
  9/2009 

 
 

  1/2009 
11/2009 

 
  1/2009 
12/2009 

 
  2/2009 
12/2009 

 
  1/2009 
12/2009 

 
  1/2009 
12/2009 

 
  1/2009 
  3/2010 

 
  1/2009 
  3/2010 

DMITRIEVA Olga, 
MD 
Str. V. Dokuceaev 
nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

VIRIM-IMPEX S.R.L., MD 
 
Str. V. Dokuceaev nr. 2, 
ap. 65, MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova  

1. Licenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune  
al contractului – de la 
02.01.2013 până la 
02.01.2018. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova.  

2218 
2014.01.22 

 
 
 
 
 

6 Marcă 
 

12155A 
 

  5/2005 
  3/2009 
  5/2013 

 
 
 
 
 
 

BORSUCOVSCAIA 
Ecaterina, MD 
Str. N. Titulescu  
nr. 1, ap. 105, 
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

"AUTONEON" S.R.L., MD 
 
Bd. Grigore Vieru, nr. 16, 
ap. 22, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

1. Licenţă exclusivă. 
2. Termenul de acţiune  
al contractului – de la 
11.06.2013 până la 
30.04.2023, cu condiţia 
prelungirii termenului de 
valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

2226 
2014.01.27 

7 Marcă 
 

R 10358 
 

  9/2003 
  4/2004 
10/2011 
  9/2012 
  1/2014 

OOO "Chernyansky 
Zavod Rastitelnykh 
Masel", RU 
 
Str. Magistralnaya, 
12, 309560,  
Belgorod Region, 
Chernyansky  
District,  
p. Chernyanka, 
Federaţia Rusă 

Obschestvo s 
ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Zolotaya 
Semechka", RU 
Tolstogo sq., 8, 344037 
Rostov-on-Don, Federaţia 
Rusă 
 

1. Licenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune al 
contractului – perioada de 
valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova. 

2221 
2014.02.03 

 
 

Lista contractelor de franchising 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării contractului,  

date despre franchiser, date despre franchisee, informaţii privind OPI conform  
contractului de franchising  

 
Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

Numele şi adresa  
franchiserului 

Numele şi adresa părţii denumite 
franchisee 

Informaţii 
privind OPI conform contractului  

de franchising 
1 30 

2014.01.16 
AVENS GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD  
Str. N. Anestiade nr. 3, ap. 16,  
MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

„CEZAR – GRUP” S.R.L., MD  
Str. Cornului 5/2, ap. 39,  
MD-2008, mun. Chişinău, Republica  
Moldova 

1. Dreptul de utilizare neexclusivă 
(licenţă neexclusivă) a mărcii 
       nr. (111) 20934 
             (210) 026532 
             (220) 2010.01.28 
             BOPI 2/2011  
                      7/2013 
                      8/2013 
2. Termenul de acţiune  
a contractului – de la 02.09.2013 
până la 30.06.2016. 
3. Teritoriul de acţiune – str. Calea 
Ieşilor 8, mun. Chişinău, Republica 
Moldova 
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Acorduri adiţionale la contractele de gaj 
    

Prin decizia nr. 64 din 14 ianuarie 2014 se înregistrează acordul adiţional nr. C13 512-E din 
04.11.2013 la contractul de gaj nr. 19 încheiat între DITA ESTFARM S.R.L., MD şi BC "Moldova 
Agroindbank" S.A., MD înregistrat la 13.08.2013, referitor la marca nr. 22897, în temeiul demersului 
părţilor depus la AGEPI la 05.11.2013. 

 
 

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  
de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008  

în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr. crt. Cod ST.3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Data hotărârii de 
respingere 

Art.   

1 MD a 2011 0082 2011.09.27 3/2013 2013.12.14 Art. 11 

 
 

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 BUZĂ Serghei, MD 3234 a 2006 0185 2006.07.13 2013.07.13 
2 UNIVERSITATEA TEHNICĂ  

A MOLDOVEI, MD 
3336 a 2006 0186 2006.07.13 2013.07.13 

3 RASSOHIN Ion, MD 3387 a 2005 0204 2005.07.14 2013.07.14 
4 ŞAMIS Evsei, MD;  

LUPAŞCU Tudor, MD;  
ZUBRILINA Iana, MD 

3703 a 2007 0215 2007.07.30 2013.07.30 

5 CARABULEA Boris Vladimir, MD 3751 a 2008 0197 2008.07.14 2013.07.14 
6 INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE  

ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD 
3825 a 2008 0182 2008.07.03 2013.07.03 

7 INSTITUTUL DE PROTECŢIE  
A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ  
ECOLOGICĂ AL AŞM, MD 

3826 a 2008 0207 2008.07.24 2013.07.24 

8 GONŢA Gheorghe, MD 3843 a 2008 0199 2008.07.15 2013.07.15 
9 INSTITUTUL DE GENETICĂ  

ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3854 a 2008 0183 2008.07.07 2013.07.07 

10 INSTITUTUL DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3855 a 2008 0184 2008.07.07 2013.07.07 

11 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3873 a 2008 0186 2008.07.08 2013.07.08 
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1 2 3 4 5 6 
12 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3928 a 2008 0203 2008.07.16 2013.07.16 
13 UNIVERSITATEA TEHNICĂ  

A MOLDOVEI, MD 
3933 a 2008 0191 2008.07.09 2013.07.09 

14 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3954 a 2008 0201 2008.07.16 2013.07.16 
15 SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS 

"ZAVOD MOLDAVIZOLIT", MD 
3999 a 2008 0178 2008.06.27 2013.06.27 

16 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4000 a 2008 0202 2008.07.16 2013.07.16 
17 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4022 a 2008 0185 2008.07.07 2013.07.07 
18 TALPĂ Serghei, MD 4105 a 2008 0210 2008.07.25 2013.07.25 

 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  

de restabilire a expirat 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL  
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

2574 a 2002 0199 2002.08.01 2012.08.01 

2 CEREŞ Vladimir, MD 2971 a 2005 0227 2005.08.09 2012.08.09 
3 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; 

FIRMA DE PRODUCERE ŞI COMERŢ "ODIUS" 
SRL, MD 

3551 a 2007 0226 2007.08.15 2012.08.15 

4 INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 
INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD 

3616 a 2007 0231 2007.08.24 2012.08.24 

5 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3711 a 2007 0221 2007.08.06 2012.08.06 

6 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3755 a 2007 0222 2007.08.06 2012.08.06 

7 SIBOV Vasilii, MD 3756 a 2007 0227 2007.08.16 2012.08.16 
8 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3821 a 2007 0230 2007.08.23 2012.08.23 

9 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3848 a 2007 0220 2007.08.06 2012.08.06 

10 INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE  
ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD 

3872 a 2007 0229 2007.08.22 2012.08.22 

11 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ 
ŞI VINIFICAŢIE, MD; INSTITUTUL DE PEDOLOGIE  
ŞI AGROCHIMIE "NICOLAE DIMO", MD 

3922 a 2007 0225 2007.08.14 2012.08.14 

12 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3990 a 2007 0218 2007.08.06 2012.08.06 
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FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  

de scurtă durată retrase 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI  

în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie de scurtă durată 
 

Nr.  
crt. 

Cod ST.3 OMPI  Data retragerii  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI  

1 MD 2013.12.20 s 2013 0157 2013.09.18 - 
2 MD 2013.12.02 s 2013 0142 2013.08.09 - 

 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  

cererea de brevet de invenţie de scurtă durată, data adoptării hotărârii  
de respingere a cererii, articolul din Legea nr.50-XVI/2008  

în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr.  
crt. 

Cod ST.3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. 
BOPI 

Data hotărârii  
de respingere 

Art.   

1 MD s 2013 0026 2013.02.13 - 2013.12.26 art. 12(2) 
2 MD s 2013 0108 2013.06.14 - 2013.12.03 art. 8 
3 MD s 2013 0035 2013.02.27 - 2013.12.09 art. 12(2) 

 
 

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  
(cu dreptul de restabilire) 

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

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii  
 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI 
(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 CALIMAN Alexandru, MD 436 s 2010 0126 2010.07.15 2013.07.15 
2 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
41 s 2009 0003 2008.07.16 2013.07.16 

3 CARABULEA Boris, MD 3 s 2008 0011 2008.07.24 2013.07.24 
4 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

173 s 2009 0233 2008.07.25 2013.07.25 
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008 
pentru care termenul de restabilire a expirat  

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

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii  

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI 
(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 ARABADJI Vasile, MD 48 s 2008 0015 2008.11.07 2012.11.07 
2 MEREUŢĂ Ion, MD 222 s 2009 0223 2009.12.08 2012.12.08 
3 POROSENCOV Egor, MD;  

POROSENCOV Andrei, MD 
203 s 2009 0224 2009.12.09 2012.12.09 

4 VACARCIUC Ion, MD 220 s 2009 0225 2009.12.09 2012.12.09 
5 ROITMAN David, MD 345 s 2010 0198 2010.11.23 2012.11.23 
6 LUPAŞCO Andrei, MD;  

DODON Adelina, MD;  
DICUSAR Galina, MD;  
RUMEUS Iurie, MD 

387 s 2010 0199 2010.11.24 2012.11.24 

7 ANGHELICI Gheorghe, MD; 
MORARU Viorel, MD; 
CRUDU Oleg, MD; 
PISARENCO Sergiu, MD; 
ZAHARIA Andrei, MD 

398 s 2010 0202 2010.11.30 2012.11.30 

8 ANGHELICI Gheorghe, MD; 
MORARU Viorel, MD; 
PANICI Ion, MD 

372 s 2010 0203 2010.11.30 2012.11.30 

9 CRUDU Oleg, MD; 
ANGHELICI Gheorghe, MD; 
MORARU Viorel, MD; 
STRAJESCU Gheorghe, MD; 
PANTELEICIUC Dorin, MD 

370 s 2010 0204 2010.11.30 2012.11.30 

10 ANGHELICI Gheorghe, MD; 
MORARU Viorel, MD; 
CRUDU Oleg, MD 

344 s 2010 0205 2010.11.30 2012.11.30 

11 MORARU Viorel, MD; 
ANGHELICI Gheorghe, MD; 
CRUDU Oleg, MD; 
SAMOHVALOV Sergiu, MD; 
PANTELEICIUC Dorin, MD 

343 s 2010 0206 2010.11.30 2012.11.30 

 
 

MK4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor  
de utilitate a căror durată de valabilitate a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificat 

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

Data expirării 
duratei  

de valabilitate 
1 TELEGUZ Evgheni, MD 212 u 2008 0022 2008.08.18 2013.08.18 
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă / 
Plant variety patent applications / 

Заявки на патент на сорт растения 
 

Modificări aduse denumirilor soiurilor / 
Amendments of variety denominations / 

Изменения наименований сортов растений 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă iniţial 

Denumirea  
modificată 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Initially proposed 
denomination 

Amended  
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический 
таксон) 

Первоначально 
предложенное 
наименование 

Измененное 
наименование 

1 v 2013 0030 /  
   2013.09.30 

a. INSTITUTUL  
DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. CHILINCIUC Alexei, MD; 
BOTNARI Vasile, MD 

USTUROI  
(Allium sativum L.) 
 
Garlic  
(Allium sativum L.) 
 
Чеснок  
(Allium sativum L.) 

IZUMRUD VITASAN 

2 v 2013 0031 /  
   2013.09.30 

a. INSTITUTUL  
DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. BOTNARI Vasile, MD 

CEAPA  
(Allium cepa L.) 
 
Onion  
(Allium cepa L.) 
 
Лук  
(Allium cepa L.) 

DIAMANT ALLEX 
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Date cu privire la divizarea cererilor de înregistrare  
a obiectelor de proprietate industrială 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul de depozit al cererii divizate, numărul BOPI în care a fost publicată cererea  
neexaminată, lista produselor şi serviciilor indicate în cererea divizată, data divizării, datele  

referitoare la cererea divizată/divizionară 
 

Nr. 
crt. 

OPI (210) 
Nr.  

de depozit  
al cererii 
divizate 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(511) Clasele şi lista produselor 
şi serviciilor conform CIPS,  
indicate în cererea divizată 

Data  
divizării 

 

Datele referitoare la cererea diviza-
tă/divizionară 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

031249 
 

7/2012 (511) NCL(10)  
05 - alimente dietetice pentru 
copii, alimente pentru copii în 
formă de sucuri, piureuri, paste 
alimentare din fructe şi legume, 
deserturi din fructe şi legume, 
piureuri cu pulpă din fructe şi 
legume, băuturi naturale din 
fructe şi legume pentru alimen-
tarea copiilor; 
29 - fructe şi legume conservate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, 
compoturi, inclusiv conserve şi 
semiconserve din legume, din 
fructe, din sucuri de legume, de 
fructe; marmelade, deserturi din 
fructe; 
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocui-
tori de cafea; orez, tapiocă şi 
sago; făină şi preparate făcute 
din cereale; pâine, produse de 
patiserie şi cofetărie; îngheţată, 
zahăr, miere, sosuri, mirodenii; 
32 - bere; ape minerale şi ga-
zoase şi alte băuturi nealcooli-
ce; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate 
pentru fabricarea băuturilor. 

2013.10.21 Cererea divizată 
(210) 031249 
(220) 2012.06.07 
(511) NCL(10)  
29 - fructe şi legume conservate, usca-
te şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
inclusiv conserve şi semiconserve din 
legume, din fructe, din sucuri de legu-
me, de fructe; marmelade, deserturi 
din fructe; 
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de 
cafea; orez, tapiocă şi sago; făină şi 
preparate făcute din cereale; pâine, 
produse de patiserie şi cofetărie; în-
gheţată, zahăr, miere, sosuri, mirodenii; 
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi 
alte băuturi nealcoolice; băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor. 
Cererea divizionară 
(210) 033886 
(220) 2012.06.07 
(511) NCL(10)  
05 - alimente dietetice pentru copii, 
alimente pentru copii în formă de su-
curi, piureuri, paste alimentare din 
fructe şi legume, deserturi din fructe şi 
legume, piureuri cu pulpă din fructe şi 
legume, băuturi naturale din fructe şi 
legume pentru alimentarea copiilor. 
 

 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 
1 029457 2011.07.01 2014.01.29 Art. 46 10/2011 
2 029702 2011.08.24 2014.01.29 Art. 46 1/2012 
3 030427 2012.01.09 2014.01.29 Art. 46 3/2012 
4 030469 2012.01.12 2014.01.29 Art. 46 3/2012 
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1 2 3 4 5 6 
5 030832 2012.03.21 2014.01.29 Art. 46 5/2012 
6 030841 2012.03.21 2014.01.29 Art. 46 6/2012 
7 030885 2012.03.29 2014.01.29 Art. 46 5/2012 
8 031218 2012.06.06 2014.01.29 Art. 46 9/2012 
9 031219 2012.06.06 2014.01.29 Art. 46 9/2012 
10 031229 2012.06.08 2014.01.29 Art. 46 7/2012 
11 031504 2012.07.18 2014.01.29 Art. 46 9/2012 
12 031545 2012.07.31 2014.01.29 Art. 46 9/2012 
13 031596 2012.08.08 2014.01.29 Art. 46 9/2012 
14 031601 2012.08.09 2014.01.29 Art. 46 9/2012 
15 031611 2012.08.16 2014.01.27 Art. 46 9/2012 
16 033267 2013.06.13 2014.01.29 Art. 44(1) 9/2013 
17 033883 2013.10.16 2014.01.22 Art. 44(1) 12/2013 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei  
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data deciziei  
de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 028025 2010.10.26 E ELIO DESIGN ELIO DESIGN S.R.L., MD 2014.01.22 1/2011 
2 028098 2010.11.10 FABRICA DE MOBILĂ 

ELIODESIGN E 
ELIO DESIGN S.R.L., MD 2014.01.22 1/2011 

3 031025 2012.05.05 PERLA ROYAL ELEN-CRIS GRUP S.R.L., MD 2014.01.17 6/2012 
4 031213 2012.05.31 CISTAIA CUHNEA 

BUCATARIA CURATA 
CEPOI Victor, MD 2014.01.17 9/2012 

5 031477 2012.07.11 DONER KEBAB BEM INNA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2014.01.27 9/2012 

6 031721 2012.09.04 PHICOMM Shanghai Feixun Communication 
Co., Ltd., CN 

2014.01.13 11/2012 

7 031722 2012.09.04 PHICOMM Shanghai Feixun Communication 
Co., Ltd., CN 

2014.01.13 11/2012 

8 031946 2012.10.18 FUGANMERTEL SUPRATEN S.A., MD 2014.01.17 2/2013 
9 032026 2012.10.30 WINDSOR. Strellson AG, CH 2014.01.27 2/2013 
10 032185 2012.11.23 P PALLMANN PAPUCCI Alexandru, MD 2014.01.22 3/2013 
11 032220 2012.11.30 MULTY Obşcestvo s ogranicennoi 

otvetstvennostiu "Best Klin", RU 
2014.01.17 1/2013 

12 032328 2012.12.17 LE CAFE PARISIEN BARIS GROUP S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

2014.01.17 2/2013 

13 032395 2012.12.28 NEUROXON WILLOW S.R.L., MD 2014.01.22 3/2013 
14 032764 2013.03.07 PETERHOF ETNOMAX S.R.L., firmă, MD 2014.01.17 5/2013 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul 

de graţie) conform art. 16 (1) din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  R 542 000124 FSF 2013.07.27 CRISTAL - FLOR S.A., MD 

Str. Mihai Viteazul nr. 1,  
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova 

2  R 1327 000138 OLD PORT 2013.07.28 Colts & Old Port Cigar Company Inc., CA 
c/o James D. Murphy, 44 Chipman Hill, 10th 
Floor, Saint John, New Brunswick E2L 4S6, 
Canada 

3  R 1820 000120 TAMPETS 2013.07.19 Tambrands Inc., US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 
45202, Statele Unite ale Americii 

4  10348 013359 LOKI 2013.07.28 MIGRODEM S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 10, bloc 3, ap. 30,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

5  10409 013226 ГАГАТ  
GAGAT 

2013.07.09 VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante  
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

6  10863 013215 TEHNOMARKET 2013.07.03 MANDOLINA S.R.L., firmă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 6,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

7  10865 013220 UNIVERSAL 
ACCOUNTING 

2013.07.07 UNISIM-SOFT S.R.L., centru de elaborare  
şi implementare a sistemelor informaţionale, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75, of. 801,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

8  10867 013223 TWIXELS ORANGE 
MOOD 

2013.07.08 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

9  10868 013224 Twixels 
Апельсиновое 
Настроение 

2013.07.08 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

10  10869 013228 Marcă tridimensio-
nală 

2013.07.08 United Wine Company S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

11  10956 013204 МОЛДАВСКОЕ 
БАРХАТНОЕ 

2013.07.04 ŢĂRNĂ Serghei, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

12  10975 013411 PROTECŢIA 
PLANTELOR 

2013.07.03 TRIOVIT S.R.L., MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 2, ap. 42,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

13  10984 013350 BERGER 2013.07.25 BERGER PAINTS INDIA LTD, COMPANIE, IN 
BERGER HOUSE 129 PARK STREET,  
CALCUTTA-700017, India 

14  11005 013230 ПРИОРИТЕТ 
PRIORITET  

2013.07.08 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

15  11006 013231 АНТИКВАР 
ANTICVAR  

2013.07.08 United Wine Company S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

16  11008 013330 ZOLOTAIA CIAŞA 2013.07.14 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
17  11010 013332 STARAIA USADIBA 2013.07.14 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  

fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

18  11011 013333 ВОЛШЕБНЫЙ 
БОКАЛ 

2013.07.14 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

19  11012 013334 VOLŞEBNÎI BOCAL 2013.07.14 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

20  11013 013337 ЛЕСНАЯ 
ПАЛИТРА 

2013.07.14 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

21  11014 013338 LESNAIA PALITRA 2013.07.14 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

22  11019 013381 ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ 
PAVLINII GLAZ 

2013.07.07 Vinăria-Bardar S.A.,  
fabrică de vinuri, întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Chişinău, Republica Moldova 

23  11039 013232 Капитан Дринк 2013.07.08 VINIMPEX S.R.L., întreprindere mixtă,  
fabrică de vinuri şi coniacuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 34,  
MD-6118, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

24  11040 013256 Marcă  
tridimensională 

2013.07.14 GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă  
moldo-britanică, companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

25  11041 013257 VINOFEST 2013.07.10 Torgovo-proizvodstvennaja korporacia "ALEF", 
UA 
Ulitsa Sovhoznaya, 76, poselok gorodskogo tipa 
Yubilejnij, Dnepropetrovskij rajon, 
Dnepropetrovskaya obl., 52005, Ucraina 

26  11042 013275 HORA DE VARĂ 2013.07.18 ŢĂRNĂ Serghei, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

27  11043 013277 Captain Drink 2013.07.08 VINIMPEX S.R.L., întreprindere mixtă,  
fabrică de vinuri şi coniacuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 34,  
MD-6118, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

28  11047 013306 NARITHIA 2013.07.21 Glaxo Group Limited, GB 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Regatul Unit 

29  11049 013321 Plateau du Vin 2013.07.22 PLATEAU DU VIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Anton Pann nr. 4, of. 205,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

30  11055 013354 MORAR 2013.07.25 MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

31  11056 013356 TROFIMÎCI 2013.07.25 MAURT S.R.L., MD 
Str. Costiujeni nr. 8, bloc 1, ap. 63,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

32  11058 013388 АКВАДРОПС 2013.07.31 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago,  
Illinois 60611, Statele Unite ale Americii 

33  11114 013233 НАША МАРКА 2013.07.08 United Wine Company S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

34  11115 013273 ЖУКОВ 2013.07.16 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

35  11116 013371 ЗОЛОТАЯ 
КОРОНА 

2013.07.03 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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36  11117 013383 НЕБЕСНАЯ 

ЛАЗУРЬ 
NEBESNAIA  

LAZURI 

2013.07.07 Vinăria-Bardar S.A.,  
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Chişinău , Republica Moldova 

37  11132 013402 ELTERO 2013.06.13 ANCOM TRADING LIMITED, a Bahamas  
Corporation, with registered office at Saffrey 
Square, BS 
Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188,  
Nassau, Bahamas 

38  11144 013429 MEGATRANS 2013.07.29 MEGATRANS S.R.L.,  
firmă de transport şi expediţie, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75, of. 1006,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

39  11145 013434 БЕНЕФИС 2013.07.31 United Wine Company S.R.L.,   
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

40  11151 013479 1 BĂNUŢ 2013.07.23 TITOV Mihail, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

41  11166 013542 PRIM 
VIST 

computers 

2013.07.21 PRIM VIST S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 62, bloc 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

42  11223 013260 МОЛДАВСКИЙ 
СУВЕНИР 

2013.07.14 GRANDVIN S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 9,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

43  11274 013378 ТОРГОВАЯ 
МАРКА 

2013.07.08 Торговая марка  S.R.L.,  
publicaţie periodică, MD 
Str. Gheorghe Madan nr. 38 "A",  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

44  11276 013290 VINCLUB 2013.07.18 VINCLUB S.R.L., MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

45  11306 013281 Ciobănaş 2013.07.16 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere mixtă moldo-română, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2096, Cricova, Republica Moldova 

46  11309 013385 ЗАЩИТА 
РАСТЕНИЙ 

2013.07.21 TRIOVIT, societate cu răspundere limitată, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 2, ap. 42,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

47  11430 013288 TUV Quality 2013.07.17 TUVQualitat S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Dacia nr. 22, bloc 3, of. 118,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

48  11431 013322 ТМ  
МОЛДАВАНКА 

2013.07.23 STRIMEDIT S.R.L., MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 6, of. 222,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

49  11507 013560 CANTO VOLARE 2013.07.18 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

50  11508 013292 QUINTETTO 2013.07.15 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

51  11512 013299 COLIBRI 2013.07.23 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

52  11513 013300 TOPWINE 2013.07.23 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

53  11514 013301 AVANTGARDE 2013.07.23 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

54  11515 013302 TATOO 2013.07.23 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

55  11516 013303 КРЕСТЬЯНСКОЕ 
РАЗДОЛЬЕ 

2013.07.23 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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56  11517 013304 SUPORTER 2013.07.23 CUZNEŢOV Iurie, MD 

Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

57  11522 013559 С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ! 

2013.07.15 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

58  11701 013524 ЯГОДНЫЙ РАЙ 2013.07.09 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

59  11702 013525 ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ 2013.07.09 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

60  11727 013317 СТАРОЕ 
ЦЕРКОВНОЕ 

2013.07.25 Săsen-Vin S.A., MD 
MD-4438, Săseni, Călăraşi, Republica Moldova 

61  11745 013414 ДУШЕВНОЕ 2013.07.28 GRANDVIN S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 9,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

62  11821 013276 Pepersky 2013.07.15 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

63  11826 013258 Marcă figurativă 2013.07.15 STALTOM S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr.13, ap. 46,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

64  11827 013289 F  
VIN POUR  
LES ROIX 
FABERGE 

2013.07.18 ŢĂRNĂ Serghei, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

65  11954 013265 Солнечный замок 2013.07.01 NISVIN PROIECT S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

66  11955 013270 Солнечный букет 2013.07.01 NISVIN PROIECT S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

67  11967 013263 Горная лаванда 2013.07.01 NISVIN PROIECT S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

68  11968 013264 Дедушкин рецепт 2013.07.01 NISVIN PROIECT S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

69  11969 013266 Журавлиная 
верность 

2013.07.01 NISVIN PROIECT S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

70  11981 013319 Ночная фея 2013.07.01 NISVIN PROIECT S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

71  11982 013320 Храм мастеров 2013.07.01 NISVIN PROIECT S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

72  11985 013267 Ночной курьер 2013.07.01 NISVIN PROIECT S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

73  11986 013268 Ночной портье 2013.07.01 NISVIN PROIECT S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

74  11987 013269 Старое предание 2013.07.01 NISVIN PROIECT S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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75  11995 013244 Secărică  

Секэрикэ 
2013.07.03 BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Independenţei nr. 37,  
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova 

76  12303 013342 Marcă  
tridimensională 

2013.07.29 GB & Co S.R.L.,  companie,  
întreprindere mixtă moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

77  12706 013221 GR  
GALLAHER  

RED  

2013.07.07 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

 

 
 

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în iulie 2014 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit, 
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Numărul  
de ordine  

al înregistrării 

(210) 
Numărul  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  R 442 002230 МП 2014.07.05 MICRON S.A., MD 
2  R 1106 002532 RHYTHM 2014.07.19 RHYTHM WATCH CO., LTD., JP 
3  R 1107 002533 AIWA 2014.07.19 SONY KABUSHIKI KAISHA  

(also trading as SONY CORPORATION), JP 
4  R 1108 002534 Wacoal 2014.07.19 WACOAL CORP., JP 
5  R 1157 002545 Sрее 2014.07.19 Henkel AG & Co. KGaA, DE 
6  R 1192 002486 LEXAN 2014.07.13 SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL 
7  R 1224 002639 MARGARD 2014.07.29 SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL 
8  R 1225 002640 NORYL 2014.07.29 SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL 
9  R 1227 002642 SUPEC 2014.07.29 SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL 

10  R 1228 002643 VALOX 2014.07.29 SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL 
11  R 1229 002644 VICTROLA 2014.07.29 RCA TRADEMARK MANAGEMENT SA, FR 
12  R 1230 002645 XENOY 2014.07.29 SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL 
13  R 1231 002647 manager 

magazin 
2014.07.29 MANAGER MAGAZIN 

VERLAGSGESELLSCHAFT mbH, DE 
14  R 1302 002519 ORTHO 2014.07.18 OMS Investments, Inc., US 
15  R 1303 002520 ORTHENE 2014.07.18 OMS Investments, Inc., US 
16  R 1306 002522 V Vonnel 2014.07.19 MITSUBISHI RAYON CO., LTD., JP 
17  R 1307 002523 V Воннел 2014.07.19 MITSUBISHI RAYON CO., LTD., JP 
18  R 1311 002527 LEONA 2014.07.19 ASAHI KASEI CHEMICALS  

CORPORATION, JP 
19  R 1346 002573 CEFOBID 2014.07.21 Pfizer Products Inc.,  

a Connecticut corporation, US 
20  R 1349 002577 FASIGYN 2014.07.21 Pfizer Products Inc.,  

a Connecticut corporation, US 
21  R 1350 002578 FELDENE 2014.07.21 Pfizer Products Inc.,  

a Connecticut corporation, US 
22  R 1351 002580 VIBRAMYCIN 2014.07.21 Pfizer Products Inc.,  

a Connecticut corporation, US 
23  R 1352 002581 MINIPRESS 2014.07.21 Pfizer Products Inc.,  

a Connecticut corporation, US 
24  R 1353 002583 BETNOVATE 2014.07.25 Glaxo Group Limited, GB 
25  R 1354 002585 POLYSAR 2014.07.22 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
26  R 1356 002587 OLYMPUS CLE 2014.07.25 OLYMPUS CORPORATION, JP 
27  R 1357 002588 OLYMPUS LS 2014.07.25 OLYMPUS CORPORATION, JP 
28  R 1358 002590 CYF 2014.07.25 OLYMPUS CORPORATION, JP 
29  R 1359 002591 URF 2014.07.25 OLYMPUS CORPORATION, JP 
30  R 1360 002592 HYF 2014.07.25 OLYMPUS CORPORATION, JP 
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31  R 1363 002584 FLS 2014.07.26 F.L. Smidth & Co. A/S, DK 
32  R 1364 002593 EVIS 2014.07.25 OLYMPUS CORPORATION, JP 
33  R 1365 002594 EVIS 2014.07.25 OLYMPUS CORPORATION, JP 
34  R 1366 002595 EVIS 2014.07.25 OLYMPUS CORPORATION, JP 
35  R 1367 002596 EVIS 2014.07.25 OLYMPUS CORPORATION, JP 
36  R 1462 002653 OLYMPUS 2014.07.25 OLYMPUS CORPORATION, JP 
37  R 1562 002576 DIFULCAN 2014.07.21 Pfizer Products Inc.,  

a Connecticut corporation, US 
38  R 1563 002579 UNASYN 2014.07.21 Pfizer Products Inc.,  

a Connecticut corporation, US 
39  R 1564 002589 OLYMPUS TCF 2014.07.25 OLYMPUS CORPORATION, JP 
40  R 1684 002611 STIMOROL 2014.07.26 Kraft Foods Danmark Intellectual Property 

ApS, DK 
41  R 1763 002631 FAUCH 2014.07.26 S.C. Johnson & Son, Inc., US 
42  R 1764 002487 ULTEM 2014.07.13 SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL 
43  R 1769 002613 ФАУШ 2014.07.26 S.C. Johnson & Son, Inc., US 
44  R 1873 002233 FALSE PURPOSE 

RUNDOWN 
2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

45  R 1874 002234 Marcă figurativă 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
46  R 1875 002235 Marcă figurativă 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
47  R 1878 002238 KEY TO LIFE 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
48  R 1883 002243 Marcă figurativă 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
49  R 1884 002244 HCO S 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
50  R 1886 002246 NOTS 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
51  R 1891 002251 LIFE 

ORIENTATION 
2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

52  R 1919 002263 Marcă figurativă 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
53  R 1923 002274 NEW ERA 

DIANETICS 
2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

54  R 1924 002275 L. RON HUBBARD 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
55  R 1925 002276 OT 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
56  R 1926 002277 ХАББАРД 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
57  R 1956 002750 TENSOPLAST 2014.07.29 BSN medical Limited, GB 
58  R 2035 002801 BLENDEX 2014.07.12 Chemtura Corporation, US 
59  R 2050 002610 GRUNDFOS 2014.07.26 GRUNDFOS A/S, DK 
60  R 2078 003278 SEMPERIT 2014.07.26 SEMPERIT REIFEN GmbH, AT 
61  R 2079 003279 OS 2014.07.26 SEMPERIT REIFEN GmbH, AT 
62  R 2120 002840 RID 2014.07.26 Bayer HealthCare LLC, US 
63  R 2184 002839 DESITIN 2014.07.26 Johnson & Johnson, corporaţie organizată  

şi existentă conform legilor statului New 
Jersey, US 

64  R 2306 002254 T 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
65  R 2313 002264 Marcă figurativă 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
66  R 2315 002266 S 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
67  R 2316 002267 Marcă figurativă 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
68  R 2317 002268 DIANETICS 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
69  R 2318 002269 SCIENTOLOGY 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
70  R 2324 002282 THE BRIDGE 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
71  R 2327 002442 HUBBARD 2014.07.12 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
72  R 2387 002260 MARK V 2014.07.04 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
73  R 2394 002351 CACIQUE 2014.07.07 R & A Bailey & Co, IE 
74  R 2395 002353 Marcă figurativă 2014.07.07 LEVI STRAUSS & CO., US 
75  R 2396 002362 GITANE 2014.07.11 CYCLEUROPE INDUSTRIES, FR 
76  R 2398 002366 LRH 2014.07.11 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
77  R 2399 002367 POWER 2014.07.11 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
78  R 2400 002373 PURIFICATION 

RUNDOWN 
2014.07.11 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

79  R 2402 002375 QUALITY HOTEL 2014.07.11 Choice Hotels International, Inc., US 
80  R 2403 002376 CIGNA 2014.07.11 CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC., 

corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

81  R 2404 002377 A BUSINESS OF 
CARING 

2014.07.11 CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC., 
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
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82  R 2405 002378 CIGNA 2014.07.11 CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC., 

corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

83  R 2435 002336 SOURCE 2014.07.07 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
84  R 2437 002337 ADVANCE! 2014.07.07 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
85  R 2438 002338 THE AUDITOR 2014.07.07 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
86  R 2439 002340 LIFE 2014.07.07 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
87  R 2440 002341 Marcă figurativă 2014.07.07 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
88  R 2450 002333 PURIFICATION 2014.07.07 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
89  R 2451 002334 RELIGIOUS  

TECHNOLOGY 
CENTER 

2014.07.07 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

90  R 2452 002335 SMI 2014.07.07 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
91  R 2528 002223 IMPERIAL 2014.07.01 John Player & Sons Limited, IE 
92  R 2529 002222 HEMPEL  

Estd 1915 
2014.07.01 HEMPEL A/S, DK 

93  R 2531 002225 TULIP 2014.07.01 TULIP FOOD COMPANY GmbH, DE 
94  R 2532 002227 DIROL 2014.07.04 Kraft Foods Danmark Intellectual Property 

ApS, DK 
95  R 2533 002228 DANDY 2014.07.04 DANDY A/S, DK 
96  R 2538 002494 CHEF BOYARDEE 2014.07.13 AMERICAN HOME PRODUCTS  

CORPORATION, US 
97  R 2718 002646 ELLE 2014.07.29 HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, FR 
98  R 2776 002357 BAKARA 2014.07.08 PHILIP MORRIS ČR a.s., CZ 
99  R 2777 002358 SPARTA 2014.07.08 PHILIP MORRIS ČR a.s., CZ 

100  R 2778 002360 CLEA 2014.07.08 PHILIP MORRIS ČR a.s., CZ 
101  R 2779 002361 PETRA 2014.07.08 PHILIP MORRIS ČR a.s., CZ 
102  R 2780 002447 ULTRANOX 2014.07.13 Chemtura Corporation, US 
103  R 2781 002638 POLYMERLAND 2014.07.14 GE POLYMERLAND, INC., US 
104  R 2901 002226 VANDERBILT 2014.07.04 NETHERBY LIMITED, IS 
105  R 2972 002324 CYCOLAC 2014.07.07 SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL 
106  R 2973 002325 PPO 2014.07.07 SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL 
107  R 2975 002327 GELOY 2014.07.07 SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL 
108  R 2976 002328 NORYL GTX 2014.07.07 SABIC Innovative Plastics IP B.V., NL 
109  R 3135 002344 A 2014.07.07 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
110  R 3137 002347 Marcă figurativă 2014.07.07 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.,  

a Delaware corporation, US 
111  R 3139 002349 GOULD 2014.07.07 Nikko Materials USA, Inc.,  

corporaţie din statul Arizona, US 
112  R 3140 002350 Marcă figurativă 2014.07.07 Nikko Materials USA, Inc.,  

corporaţie din statul Arizona, US 
113  R 3141 002359 START 2014.07.08 PHILIP MORRIS ČR a.s., CZ 
114  R 3142 002364 Marcă figurativă 2014.07.11 HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  

(also trading as Hino Motors, Ltd.), JP 
115  R 3143 002370 KINLEY 2014.07.11 THE COCA-COLA COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
116  R 3210 002490 DU 2014.07.13 Glacier Garlock Bearings, Inc., US 
117  R 3360 002607 BIO SHOUT 2014.07.13 S.C. Johnson & Son, Inc., US 
118  R 3362 002660 JENGA 2014.07.14 POKONOBE ASSOCIATES, A 

PARTNERSHIP, US 
119  R 3410 002563 HALIDOR 2014.07.21 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., HU 
120  R 3411 002565 SUPRASTIN 2014.07.21 EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság, HU 
121  R 3412 002566 GRANDAXIN 2014.07.21 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., HU 
122  R 3415 002569 NITROMINT  

RETARD 
2014.07.21 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., HU 

123  R 3418 002572 PIPOLPHEN 2014.07.21 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., HU 
124  R 3451 002561 TEACHER'S 2014.07.14 BEAM GLOBAL UK LIMITED, GB 
125  R 3452 002564 UREGYT 2014.07.21 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., HU 
126  R 3660 002507 САНМАЙТ 

SANMAIT  
2014.07.14 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., JP 

127  R 3671 002428 WESTON 2014.07.12 Chemtura Corporation, US 
128  R 3676 002287 TAMPICO 2014.07.07 Tampico Beverages, Inc., US 
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129  R 3679 002285 DOMINO'S PIZZA 2014.07.07 Domino's IP Holder LLC, societate cu  

răspundere limitată organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 

130  R 3694 002286 DOMINO'S PIZZA 2014.07.07 Domino's IP Holder LLC, societate cu  
răspundere limitată organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 

131  R 3696 002371 CONVATEC 2014.07.11 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.,  
a Delaware corporation, US 

132  R 3719 002489 LURPAK 2014.07.13 MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD, DK 

133  R 3742 002345 S 2014.07.07 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
134  R 3743 002425 Uncle Ben's 2014.07.11 MARS, INCORPORATED, US 
135  R 3744 002426 MEAL MAKERS 2014.07.11 MARS, INCORPORATED, US 
136  R 3745 002427 Uncle Ben's 2014.07.11 MARS, INCORPORATED, US 
137  R 3746 002430 Ransom  

SELECT 
2014.07.12 ST.REGIS TOBACCO CORPORATION 

LIMITED, CH 
138  R 3750 002434 Kenny Rogers  

Roasters  
Wood Fire Roasted 

Chicken 

2014.07.12 NF Roasters Corp.,  
corporaţia statului Delaware, US 

139  R 3751 002435 VIRKON 2014.07.12 Antec International Limited, GB 
140  R 3752 002436 OCA 2014.07.12 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
141  R 3753 002437 LIFE 2014.07.12 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
142  R 3754 002438 CLEARSOUND 2014.07.12 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
143  R 3755 002439 OXFORD 

CAPACITY 
ANALYSIS 

2014.07.12 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

144  R 3757 002441 GOLDEN ERA 
PRODUCTIONS 

2014.07.12 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

145  R 3759 002445 FEDERAL  
MOGUL 

2014.07.12 FEDERAL-MOGUL CORPORATION, US 

146  R 3760 002446 Marcă figurativă 2014.07.12 FEDERAL-MOGUL CORPORATION, US 
147  R 3827 002485 GOLDEN  

AMERICAN 
2014.07.12 AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 

(OVERSEAS) LIMITED, CH 
148  R 3835 002508 BRITISH-

AMERICAN 
2014.07.14 British American Tobacco (Brands) Limited, 

GB 
149  R 3836 002509 BRITISH-

AMERICAN BAT 
2014.07.14 British American Tobacco (Brands) Limited, 

GB 
150  R 4022 002330 BURBERRYS 2014.07.07 BURBERRY LIMITED, GB 
151  R 4194 002368 E-METER 2014.07.11 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
152  R 4330 002496 Radio Shack 2014.07.13 TRS QUALITY, INC., US 
153  R 4453 002423 CONVERTED 2014.07.11 MARS, INCORPORATED, US 
154  11682 015193 X days 2014.07.21 COLESNICENCO Tatiana, MD 
155  11686 015124 РУСИНСКАЯ 

RUSINSKAIA 
2014.07.12 PRIORISAN-COM S.R.L., MD 

156  11769 015153 KOLOSOFF 2014.07.19 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
157  12098 015426  2014.07.19 COLTUC Vasili, MD 
158  12111 015185 ACOREX WINE AW 2014.07.19 Ducates Grup S.R.L.,  

societate comercială, MD 
159  12112 015293 TECHNICA.md 2014.07.29 CONTRAST-PLUS S.R.L.,  

societate comercială, MD 
160  12271 015349 CASA MIA  

КАСА МИА  
2014.07.13 EURO-ALCO S.A., MD 

161  12272 015350 PRIETEN BUN 2014.07.21 V.S. - EXPORT S.R.L., MD 
162  12273 015360 ДУША КОМПАНИИ 2014.07.23 EURO-ALCO S.A., MD 
163  12405 015351 CINEMA 

СИНЕМА 
2014.07.23 EURO-ALCO S.A., MD 

164  12406 015359 Marcă tridimensio-
nală 

2014.07.22 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

165  12413 015119 HYPE 2014.07.12 STOICOV Ilie, MD 
166  12467 015189 BARKINI БАРКИНИ 2014.07.21 PRIORISAN-COM S.R.L., MD 
167  12667 015084 MESALAZOL 

МЕСАЛАЗОЛ 
2014.07.02 FARMAPRIM S.R.L., MD 

168  12668 015085 DISKINETON 
ДИСКИНЕТОН 

2014.07.02 FARMAPRIM S.R.L., MD 
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169  12669 015086 POLIVIDON - 

IODIN 
ПОЛИВИДОН -  

ЙОДИН 

2014.07.02 FARMAPRIM S.R.L., MD 

170  12733 015075 ATOL 2014.07.01 COMAN Olga, MD 
171  12738 015093 LACRIMA DEA 2014.07.02 BUKET MOLDAVII,  

societate pe acţiuni de tip închis, MD 
172  12742 015098 LIFE SAVERS 2014.07.01 Wm Wrigley Jr. Company, US 
173  12743 015104 ДЕКАБРЬ 

DEKABRI 
2014.07.06 EURO-ALCO S.A., MD 

174  12747 015110 Petrici Pelle 2014.07.02 MARANDICI Eugenia, MD 
175  12750 015117 GOLD FLAKES 2014.07.08 Société des Produits Nestlé S.A., CH 
176  12752 015122 COLVAS 2014.07.08 V. COLUN, întreprindere individuală, MD 
177  12753 015129 Vincik 2014.07.14 Dionysos-Mereni S.A., MD 
178  12754 015132 Limonita 2014.07.15 Ser.Ver. Group S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
179  12755 015133 SerVer Group 2014.07.15 Ser.Ver. Group S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
180  12766 015152 ГОРЯЩИЕ  

путёвки 
2014.07.16 GETAMOS S.R.L., MD 

181  12767 015154 kanex 2014.07.14 KANIN (INDIA) LTD., IN 
182  12768 015155 НЕЖНОЕ 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
2014.07.14 Vinăria-Bardar S.A.,  

întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD 
183  12769 015156 РОКОВАЯ НОЧЬ 2014.07.14 Vinăria-Bardar S.A.,  

întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD 
184  12770 015159 Marcă  

tridimensională 
2014.07.16 PANUŞ Serghei, MD 

185  12771 015162 MIEREA URSULUI 2014.07.01 LAVINA GRUP S.R.L., MD 
186  12772 015163 PEREFLEX  

MATERIALE  
DE CONSTRUCŢIE 

2014.07.16 PEREFLEX S.R.L., firmă, MD 

187  12773 015126 МЕРНАЯ 2014.07.12 Limited liability company "Incominvest", RU 
188  12774 015165 LAVINA  

ЛАВИНА 
2014.07.06 LAVINA GRUP S.R.L., MD 

189  12775 015169 СЛАДКОЕ 
БЛАЖЕНСТВО 

2014.07.19 API S.A., MD 

190  12781 015182 AQUAFRANS 2014.07.01 COVALCIUC Tatiana, MD 
191  12782 015183 BENQ 2014.07.16 BENQ CORPORATION, CN 
192  12783 015184 COFFEE BEANS 2014.07.21 COFFEE BEANS S.R.L., MD 
193  12784 015186 Пир Горой 2014.07.21 TRANSNEOGRUP S.R.L., MD 
194  12785 015217 VITA MIX 2014.07.27 Orhei-Vit S.A., MD 
195  12786 015218 CREDIT RETAIL 

Cumperi acum, 
plăteşti pe urmă 

2014.07.27 Mobiasbanca S.A., bancă comercială, MD 

196  12787 015229 CONBRIZA 2014.07.23 Wyeth LLC, US 
197  12788 015231 DALIN 2014.07.26 CASTAMBELA S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
198  12789 015232 DALIN 2014.07.26 CASTAMBELA S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
199  12791 015277 МУСКАТ 

САПФИРОВЫЙ 
2014.07.02 PLUS-ASCONI S.R.L., MD 

200  12799 015164 LAVINIA  
ЛАВИНИЯ 

2014.07.06 PLĂMĂDEALĂ Vasilii, MD 

201  12819 015131 ШИПУЧКА 2014.07.12 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN", UA 

202  12821 015191 princo 2014.07.07 PRINCO CORP., TW 
203  12822 015195 areeba 2014.07.20 Investcom Holding (Luxembourg) S.A., LU 
204  12823 015197 INVESTCOM 2014.07.20 Investcom Holding (Luxembourg) S.A., LU 
205  12824 015198 MINTEK 2014.07.20 British American Tobacco (Brands) Limited, 

GB 
206  12825 015201 ВАЛЬС 

БОСТАВАН 
2014.07.22 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
207  12826 015199 NIELSEN 2014.07.20 CZT/ACN Trademarks, L.L.C., US 
208  12827 015202 Chateau Purcari 2014.07.22 VINĂRIA PURCARI S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
209  12828 015203 ПЬЯНЯЩАЯ 2014.07.22 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
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ЛЮБОВЬ întreprindere mixtă, MD 
210  12829 015209 MONITORUL 

ECONOMIC 
2014.07.27 MOLDPRES, agenţie informaţională de stat,  

întreprindere de stat, MD 
211  12830 015211 MONITORUL  

COMERCIAL 
2014.07.27 MOLDPRES, agenţie informaţională de stat,  

întreprindere de stat, MD 
212  12831 015212 NICOLS 2014.07.26 RAZLOGA Tatiana, MD 
213  12832 015235 Marcă figurativă 2014.07.28 OSI Pharmaceuticals, LLC, US 
214  12833 015236 VIVIANT 2014.07.28 Wyeth LLC, US 
215  12834 015238 Vogue 2014.07.29 American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, CH 
216  12835 015239 Vogue Bleue 2014.07.29 American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, CH 
217  12836 015240 Vogue Lilas 2014.07.29 American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, CH 
218  12838 

 
015246 Plateau du Vin 2014.07.30 PLATEAU DU VIN S.R.L.,  

întreprindere mixtă cu capital străin, MD 
219  12839 015210 MONITORUL  

SOCIAL 
2014.07.27 MOLDPRES, agenţie informaţională de stat,  

întreprindere de stat, MD 
220  12847 015263 MICROINVEST 2014.07.29 MICROINVEST S.R.L., întreprindere mixtă, 

organizaţie de microfinanţare, MD 
221  12854 015278 МУСКАТ 

КОРАЛЛОВЫЙ 
2014.07.02 PLUS-ASCONI S.R.L., MD 

222  12855 015279 МУСКАТ 
ЭСМЕРАЛЬДЫ 

2014.07.02 PLUS-ASCONI S.R.L., MD 

223  12869 015319 Olsi  
SALON SPA 

2014.07.22 OLSINGEM S.R.L., MD 

224  12894 015123 GRĂDINA  
NOASTRĂ 

2014.07.08 Octopus Plus S.R.L., MD 

225  12902 015219 SCARLET 2014.07.27 Octopus Plus S.R.L., MD 
226  12903 015220 CAZANOVA 2014.07.27 Octopus Plus S.R.L., MD 
227  12920 015121 MEGAPOLIS MALL 2014.07.07 SHAN LIAN INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
228  12923 015190 COCA-COLA C2 2014.07.07 THE COCA-COLA COMPANY,  

corporaţie a statului Delaware, US 
229  12924 015206 Redrex & CO 2014.07.23 REDREX & Co S.R.L., MD 
230  12925 015207 Marcă figurativă 2014.07.23 PRELUDE S.R.L., firmă, MD 
231  12926 015208 EUROFOTOART 2014.07.27 PROEFA-SALON S.R.L., MD 
232  12927 015213 COMUNICARE 

FĂRĂ  
FRONTIERE 

2014.07.27 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
 

233  12928 015214 COMMUNICATION 
WITHOUT 

BOUNDARIES 

2014.07.27 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
 

234  12929 015215 ОБЩЕНИЕ  
БЕЗ 

ГРАНИЦ 

2014.07.27 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

235  12930 015216 VITA MINI 2014.07.27 ORHEI-VIT S.A., MD 
236  12931 015245 COMMUNICATION 

WITHOUT 
BORDERS 

2014.07.29 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

237  12937 015364 DIAMANT 2014.07.29 DIPLOMAT S.A., MD 
238  12952 015408 FESTO  

ФЕСТО 
2014.07.15 EURO-ALCO S.A., MD 

239  12953 015411 FORTEZZA 
ФОРТЕЗЗА 

2014.07.13 EURO-ALCO S.A., MD 

240  12954 015414 ДЕЖУРНЫЙ 2014.07.16 ANGELAED S.R.L., MD 
241  12977 015472 ТЕРМИНАЛ 

СЕРВИС 
2014.07.23 TERMINAL-SERVIS, Obscestvo  

s Ogranicennoi Otvetstvennostiu, RU 
242  13017 015358 М МЕГАТИС 2014.07.13 EURO-ALCO S.A., MD 
243  13044 015241 IDC  2014.07.29 INTERDNESTRCOM, 

societate mixtă pe acţiuni de tip închis, MD 
244  13049 015102 ТЫ И Я 2014.07.05 Joint Stock Company "1st Pasta Company", 

RU 
245  13050 015188 QBE ASITO 2014.07.21 ASITO S.A.,  

companie internaţională de asigurări, MD 
246  13051 015221 Marcă  

tridimensională 
2014.07.27 GB & Co S.R.L., companie,  

întreprindere mixtă moldo-britanică, MD 
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247  13052 015222 Marcă figurativă 2014.07.27 GB & Co S.R.L., companie, 

întreprindere mixtă moldo-britanică, MD 
248  13054 015335 CASA  

DE TRADUCERI 
BERLIZZO 

2014.07.20 Anodilia S.R.L., MD 

249  13055 015353 БЕЛЕНЬКАЯ 2014.07.12 BEL-ALCO S.R.L., MD 
250  13060 015407 KAGURA  

КАГУРА 
2014.07.15 EURO-ALCO S.A., MD 

251  13182 015113 МУСКАТНАЯ 
РОЗА 

2014.07.09 HUDZIC Vladimir, MD 

252  13266 015083 LA TAIFAS 2014.07.02 BESCHIERU Radu, MD 
253  13267 015127 ATLANTIS 2014.07.12 LECA Ivan, MD 
254  13268 015200 ВИН ФОРТ 2014.07.22 COZUB Andrei, MD 
255  13297 015178 HERBINA 2014.07.22 BERLINSKI Victor, MD 
256  13322 015097 MOJGHIAH  

PRINCIPAL 
2014.07.01 LEIB HERSHKO, MD 

257  13353 015167 TRANSLATING 
DIVERSITY INTO 

SUCCESS 

2014.07.08 Translation Bureau CORCIMARU,  
întreprindere individuală, MD 

258  13354 015168 TRADUCEM  
PENTRU  

A TRANSFORMA 
DIVERSITATEA  

ÎN SUCCES 

2014.07.08 Translation Bureau CORCIMARU,  
întreprindere individuală, MD 

259  13355 015179 LUMENE 2014.07.22 BERLINSKI Victor, MD 
260  13357 015224 DEMO 2014.07.27 MISNEI Tamara, întreprindere individuală, 

MD 
261  13359 015316 TOTAL 

ELECTRIC 
2014.07.22 OPTIMUS PLUS S.R.L., MD 

262  13365 015361 A’LOV 2014.07.23 Obschestvo s Ogranichennoi 
Otvetstvennostju "ARGUMENT-XX", RU 

263  13370 015205 БОГИ ОЛИМПА 
BOGHI OLIMPA 

2014.07.23 EURO-ALCO S.A., MD 

264  13371 015440 MOLDAUDITING 2014.07.23 MOLDAUDITING S.R.L., firmă de audit, MD 
265  13401 015130 DOR LE DOR 2014.07.14 DOR LE DOR, fundaţie filantropică, MD 
266  13442 015160 city 2014.07.15 VIERU Călin, MD 
267  13457 015192 НОЧЬ 

ПОЖИРАТЕЛЕЙ 
РЕКЛАМЫ 

2014.07.23 Target Group WorldWide S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

268  13592 015271 HYUNDAI MATRIX 2014.07.22 Hyundai Motor Company, KR 
269  13673 015194 GALALFA 2014.07.21 TAROL-DD S.R.L., MD 
270  13724 015166 LADY WINE 2014.07.08 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
271  13778 015223 Marcă tridimensio-

nală 
2014.07.27 GB&Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
272  14250 015111 ЩЕДРИЙ ДАР 2014.07.06 KERNEL-CAPITAL Limited  

Liability Company, UA 
273  14354 015328 LEONARDO  

daVinci 
2014.07.01 GOROHOV Evghenii, MD 

274  14556 015233 PEGASUS 2014.07.27 Pegasus Mishin Seizo Kabushiki Kaisha, 
care comercializează şi sub denumirea 
Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd., JP 

275  14557 015234 Marcă figurativă 2014.07.27 Pegasus Mishin Seizo Kabushiki Kaisha, 
care comercializează şi sub denumirea 
Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd., JP 

276  15319 015204 МОСКОВСКАЯ 
ОСЕНЬ 

2014.07.22 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

277  16911 015357 MOLDOVA  
DISCOVERY 

2014.07.08 VLADĂNMA S.R.L., MD 
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Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului 

 
Nr. 
crt. 

(111) Nr. 
de ordine 

al înregistrării 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 
 

Data eliberării 
duplicatului 

1 14593 SK Holdings Co., Ltd., KR 
99, Seorin-dong, Jongro-gu, Seoul, Republica Coreea 

2014.01.20 

 
 

 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, numărul de 

desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data adoptării hotărârii  
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

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

 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2012 0070 2012.07.11 2 2014.01.23 5/2013 
2 f 2013 0044 2013.04.24 1 ( 2 ) 2014.01.14 6/2013 

 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 2 3 4 5 6 
1 PEKAREV Vladimir Ianovici, RU 

Ul. Sovetskoi Konstituţii 44"b", kv. 70, g. Noghinsk 
142406, Moskovskaia oblasti, Federaţia Rusă 

169 0194 1998.07.27 2013.07.27 

2 CERBARI Alexandru, MD 
Str. V. Lupu nr. 19, ap. 42,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
MUŞINSCHI Valeriu, MD 
Str. N.Titulescu nr. 16, ap. 40,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 
PAPUŞOI Serghei, MD 
Str. I. Vieru nr. 14, bloc. 2, ap. 56,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

540 f 2003 0059 2003.07.17 2013.07.17 

3 VAPTOS S.R.L., MD 
Str. Coloniţa nr. 108,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

547 f 2003 0067 2003.07.30 2013.07.30 
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1 2 3 4 5 6 
4 IVASENCO Igor, MD 

Str. N. Zelinski nr. 28/5, ap. 42,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

566 f 2003 0065 2003.07.30 2013.07.30 

5 ICS "SUVOROV VIN" S.R.L., MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

569 f 2003 0064 2003.07.29 2013.07.29 

6 MILGROM Moisei, MD 
Bd. Larisa nr. 16, ap. 13,  
MD-3180, Bălţi, Republica Moldova 
JULEA Sergiu, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 7,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

1130 f 2008 0056 2008.07.08 2013.07.08 

7 GRECU Alexandru, MD 
1 Str-lă Ştefan cel Mare nr. 15,  
MD-4400, Călăraşi, Republica Moldova 

1136 f 2008 0064 2008.07.25 2013.07.25 

8 OBSHTSHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "FIRMA "RATNA", RU 
B. Semenovskaya Str. 42/2-2, bldg. 2, 105094 
Moscow, Federaţia Rusă 

1138 f 2008 0057 2008.07.08 2013.07.08 

9 OBSHTSHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "FIRMA "RATNA", RU 
B. Semenovskaya Str. 42/2-2, bldg. 2, 105094 
Moscow, Federaţia Rusă 

1139 f 2008 0058 2008.07.09 2013.07.09 

10 CARAMAN Ghenadie, MD 
Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 31,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

1143 f 2008 0060 2008.07.22 2013.07.22 

11 MOLDTERMOPLAST S.R.L., MD 
Str. Cheltuială nr. 36, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

1161 f 2008 0062 2008.07.24 2013.07.24 

12 GONŢA Gheorghe, MD 
Str. Doina nr. 104, bloc 2, ap. 25,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

1186 f 2008 0065 2008.07.30 2013.07.30 

 
 
 
 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi 
prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor 
de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale 

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

numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) 
Clase 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

 

(44) Nr. 
BOPI 

1 MÎRZA Ghenadie, MD 1443 01-01 f 2012 0066 2012.07.04 5/2013 
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Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul titlului de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI şi pagina,  
datele iniţiale care au fost publicare, datele rectificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de protecţie 

Nr. 
de depozit 

Nr. 
BOPI, 

nr. pag. 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Brevet  
de invenţie  
de scurtă 
durată 

s 2013 0005 707 12/2013, 
p. 33 

(72) Toderaş Ion, MD;  
Movilă Alexandru, MD;  
Caproş Nicolae, MD; 
Istrati Valeriu, MD;  
Toderaş Lidia, MD 

(72) Toderaş Ion, MD;  
Movilă Alexandru, MD; 
Caproş Natalia, MD;  
Istrati Valeriu, MD;  
Toderaş Lidia, MD 

2 Brevet  
de invenţie  
de scurtă 
durată 

s 2013 0027 645 6/2013, 
p. 35 

Revendicări: 1 Revendicări: 1 
Figuri: 6 

3 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

033236 - 9/2013, 
p. 59 

- (526)  Elementele mărcii 
asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la 
invocarea oricărui drept 
exclusiv: „ETULIA”. 

4 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

032612 - 5/2013, 
p. 77 

 
 
 

(540)  

 

(540)  
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VII 
Comisia de contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 
Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii  
în luna ianuarie 2014, în privinţa cărora procedura  

a fost finalizată 
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 

titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului / 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1  Marcă naţională 

 
WATCHES & 
JEWELLERY 

 
031139 

2012.05.22 
 

KALENYUK 
Oleksandr, UA 

KALENYUK 
Oleksandr, UA 

2013.08.28 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.06.13. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

2  Marcă naţională 
 

 
 

030541 
2012.01.27 

 
BALAN Daniela, MD 

ALGELI-GUST 
S.R.L., MD 

2013.10.16 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2014.01.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.08.12. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor. 
 

3  Marcă naţională 
 

 
 

031829 
2012.09.27 

 
SPATARI Alexandr, 

MD 

SPATARI 
Alexandr, MD 

2013.09.20 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.08.29. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor. 
 

4  Marcă naţională 
 

NZ 
 

032129 
2012.11.15 

 
Tovarystvo z 

obmezhenoyu 
vidpovidalnistyu 

"Lvivska tyutyunova 
fabryka", UA 

Tovarystvo z 
obmezhenoyu 

vidpovidalnistyu 
"Lvivska 

tyutyunova 
fabryka", UA 

2013.12.11 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare 

a mărcii 

2014.01.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.10.11  
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 
5  Marcă internaţională 

 
BOOKING.COM 

 
IR 1104711 
2011.12.15 

 
Booking.com B.V., 

NL 

Booking.com 
B.V., NL 

2013.11.07 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene  
Industriale din 2013.07.19. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor. 
 

6  Marcă internaţională 
 

 
 

IR 1034001 
2009.06.05 

 
Closed joint-stock 

company "Center of 
navigation 

technologies", RU 

Closed joint-stock 
company "Center 

of navigation 
technologies", RU 

2013.07.17 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.17  
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate 
în cerere din clasele 09, 35, 42. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

7  Marcă internaţională 
 

ALMIRALL 
 

IR 803 212 
2002.12.19 

 
Almirall S.A., ES 

Almirall S.A., ES 2013.11.25 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.27 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.08.30 şi 
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 05: "produse 
farmaceutice; produse igienice pentru 
medicină; substanţe dietetice de uz medical, 
alimente pentru sugari; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare" şi 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 42. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor. 
 

8  Marcă internaţională 
 

 
 

IR 1083998 
2011.05.31 

 
Punt Roma S.L., ES 

Punt Roma S.L., 
ES 

2013.08.07 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.14  
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate în baza 
art. 6quinquies al Convenţiei de la Paris pentru 
protecţia proprietăţii industriale, pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate 
în cerere din clasele 18, 25, 35. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementului 
verbal "ROMA". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

9  Marcă internaţională 
 

 
 

IR 1108661 
2012.01.11 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2013.08.14 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.14  
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 09, în temeiul art. 7(2) al Legii  
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 
10  Marcă naţională 

 
029810 

2011.09.15 
 

MOREN GROUP 
S.A., LV 

MOREN GROUP 
S.A., LV 

2013.02.13 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene  
Industriale din 2012.12.07. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

11  Marcă naţională 
 

CRYSTALLINE 
 

029700 
2011.08.22 

 
BASVINEX S.A., 

MD 

BASVINEX S.A., 
MD 

2013.01.16 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene  
Industriale din 2012.11.16. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

12  Marcă naţională 
 

EVECARE 
 

028783 
2011.03.15 

 
HIMALAYA 
GLOBAL 

HOLDINGS LTD,  
a company limited 

by shares under the 
Company's Law, 

Dubai International 
Financial Centre, 

AE 

HIMALAYA 
GLOBAL 

HOLDINGS LTD, 
a company limited 
by shares under 
the Company's 

Law, Dubai 
International 

Financial Centre, 
AE 

2013.01.23 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene  
Industriale din 2012.11.21. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

13  Marcă naţională 
 

ASTRU 
 

027407 
2010.07.13 

 
TUTUN-CTC S.A., 

MD 

MOREN GROUP 
S.A., LV 

2011.12.09 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2014.01.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene  
Industriale din 2011.09.30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

14  Marcă naţională 
 

ASTRU 
 

027407 
2010.07.13 

 
TUTUN-CTC S.A., 

MD 

TUTUN-CTC 
S.A., MD 

2011.10.28 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene  
Industriale din 2011.09.30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 
15  Marcă naţională 

 
SNOW PANDA 

 
031117 

2012.05.18 
 

Docernee 
predpriiatie "Firma 

Leda", UA 

Docernee 
predpriiatie "Firma 

Leda", UA 

2013.12.17 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2014.01.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.10.24  
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate din 
clasele 03, 05, 16. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

16  Marcă naţională 
 

MARY KAY TRUE 
ORIGINAL 

 
031579 

2012.08.03 
 

Mary Kay Inc., 
corporaţie din statul 

Delaware, US 

Mary Kay Inc., 
corporaţie din 

statul Delaware, 
US 

2013.11.13 
Împotriva Deciziei 

de înregistrare  
a mărcii  

cu disclamarea 
elementelor 

verbale 

2014.01.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.09.13 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 03, fără extinderea dreptului 
exclusiv asupra elementelor separate "TRUE" 
şi "ORIGINAL". 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (p. 40 din Taxele pentru 
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

 
 



1
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VIII 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la ridicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

Î.M. ”DIONYSOS-MERENI” S.A. 
 

Întru executarea Hotărârii Colegiului Comercial al Curţii de Apel Bender din 11.12.2013 prin 
care a fost aprobat Planul procedurii de restructurare al Î.M. ”DIONYSOS-MERENI”, care prevede 
anularea măsurilor de asigurare dispuse prin Încheierea Curţii de Apel Bender din 09.11.2012:  

- se ridică sechestrul asupra cererilor de înregistrare a mărcilor nr. depozit 029791 din 
13.09.2011, nr. depozit 030179 din 14.11.2011, nr. depozit 030189 din 14.11.2011 şi nr. depozit 
030381 din 26.12.2011; asupra mărcilor nr. R 7076, nr. R 8045, nr. R 8493, nr. R 8658, nr. R 9453, 
nr. 9827, nr. 9863, nr. 11412, nr. 11413, nr. 11414, nr. 11421, nr. 11444, nr. 11934, nr. 11935,  
nr. 12479, nr. 12753, nr. 13136, nr. 13137, nr. 13565, nr. 14307, nr. 15004, nr. 15177, nr. 15872; 
asupra mărcilor internaţionale nr. IR 815702, nr. IR 815703, nr. IR 830695, nr. IR 875816; asupra 
cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale nr. depozit f 2011 0063 din 07.09.2011,  
nr. depozit f 2012 0047 din 10.05.2012, nr. depozit f 2012 0074 din 18.07.2012; asupra 
desenelor/modelelor industriale conform certificatelor nr. 533, nr. 544, nr. 582, solicitant/titular Î.M. 
”DIONYSOS-MERENI” S.A., c/f 1002601001944, str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, Merenii Noi, 
Anenii Noi, Republica Moldova;  

- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală 
susmenţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra m ărcii nr. R4920, titular AGEN ŢIA MOLDOVEI TRAFIC 

AUTO INTERNAŢIONAL, întreprindere de stat 
 

Întru executarea Hotărârii Inspectoratului Fiscal de Stat DAF Botanica mun. Chişinău din 
04.02.2014 privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului AGENŢIA 
MOLDOVEI TRAFIC AUTO INTERNAŢIONAL, întreprindere de stat, c/f 1004600029363:  

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R4920 din 14.05.1996, înregistrată pe numele titularului 
AGENŢIA MOLDOVEI TRAFIC AUTO INTERNAŢIONAL, întreprindere de stat, str. Burebista nr. 108, 
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. R4920 din 14.05.1996, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
 
 
 

Cu privire la executarea Deciziei Colegiului civil,   
comercial şi de contencios administrativ al Cur ţii Supreme  

de Justi ţie din 22.01.2014 privind anularea înregistr ării m ărcilor 
nr. R 4784, nr. R 10578, nr. 12175 şi nr. 12330,  

titular ” NUMEX & CO” S.R.L. societate comercial ă S.A. 
 

Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie din 22.01.2014 privind menţinerea în vigoare a Hotărârii Curţii de Apel Chişinău 
din 12.07.2013, prin care s-a anulat înregistrarea mărcilor nr. R 4784 din 22.03.1996, nr. R 10578 din 
07.02.2003, nr. 12175 din 10.03.2004 şi nr. 12330 din 02.04.2004, în temeiul art. 21 (1)b) al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- se anulează înregistrarea mărcilor nr. R 4784 din 22.03.1996, nr. R 10578 din 07.02.2003, nr. 
12175 din 10.03.2004 şi nr. 12330 din 02.04.2004, şi se declară nule certificatele de înregistrare a 
mărcilor eliberate pe numele NUMEX & CO S.R.L., societate comercială, MD, Str. Alecu Russo nr. 1, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova. 
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Cu privire la executarea Deciziei Colegiului civil,   
comercial şi de contencios administrativ l ărgit al Cur ţii  

Supreme de Justi ţie din 30.10.2013 privind anularea înregistr ării 
mărcii figurative “E” nr. 14501, titular SERVICE-ARAM A, 

întreprindere individual ă 
 

Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii 
Supreme de Justiţie din 30.10.2013 privind casarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 25.09.2012, 
şi anularea înregistrării mărcii figurative “E” nr. 14501 din 26.09.2005, în temeiul art. 21 (1)b) al Legii 
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:    

- se anulează înregistrarea mărcii figurative “E” nr. 14501 din 26.09.2005 şi se declară nul 
certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele SERVICE-ARAMA, întreprindere individuală, 
MD, str. Calea Orheiului nr. 107, ap. 31, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova. 
 

 
 

Cu privire la executarea Deciziei Cur ţii Supreme de Justi ţie 
din 15.01.2014 privind men ţinerea în vigoare a Hot ărârii Cur ţii  

de Apel Chi şinău din 18.06.2013 prin care a fost anulat ă Hotărârea 
Comisiei de Contesta ţii AGEPI din 04.03.2013 

 
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii 

Supreme de Justiţie din 15.01.2014 privind respingerea recursului declarat de SUPRATEN S.A. şi 
menţinerea în vigoare a Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 18.06.2013 cu privire la constatarea 
faptului că solicitantul SUPRATEN S.A. a acţionat cu rea credinţă în momentul depunerii cererii de 
înregistrare a mărcii nr. depozit 027792 din 17.09.2010, anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii 
AGEPI din 04.03.2013 şi respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 027792 din 
17.09.2010, solicitant SUPRATEN S.A.: 

- se anulează Hotărârea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 04.03.2013 şi Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 29.02.2012 referitoare la cererea de 

înregistrare a mărcii verbale  nr. depozit 027792 din 17.09.2010, solicitant SUPRATEN S.A.,  
str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova. 

- AGEPI va realiza procedurile legale în privinţa respingerii cererii de înregistrare a mărcii 

verbale  nr. depozit 027792 din 17.09.2010. 
 
 
 

Cu privire la aplicarea interdic ţiei de înstr ăinare 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

VITIS-HÎNCEŞTI S.A. 
 

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Talmaci Roman, nr. 003-468r/14 din 
13.01.2014, privind aplicarea măsurilor de asigurare în procedura de executare, prin care s-a dispus 
aplicarea interdicţiei de înstrăinare pe bunurile VITIS-HÎNCEŞTI S.A., c/f 1002605001506: 

- se aplică interdicţia de înstrăinare asupra mărcilor nr. R 4341, R 7003, R 7625, 12502, 12601, 
16367 înregistrate pe numele titularului VITIS-HÎNCEŞTI S.A., str. Chişinăului nr. 22, MD-3400, 
Hînceşti, Lăpuşna, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de înstrăinarea 
mărcilor nr. R 4341, R 7003, R 7625, 12502, 12601, 16367. 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului Rumit ox S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 03.02.2014 (dosarul nr. 2i-37/13) privind apli-

carea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului, Rumitox S.R.L., c/f 1002600030954:  
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 19148 din 28.10.2008, 19177 din 28.10.2008, 20382 

din 13.02.2009, înregistrate pe numele titularului Rumitox S.R.L., Str. Transnistria nr. 5 a, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcilor nr. 19148 din 28.10.2008, 19177 din 28.10.2008, 20382 din 13.02.2009, inclusiv transmi-
terea drepturilor asupra acestora. 

 
 
 
 

Cu privire la executarea Deciziei 
Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ 

al Cur ţii Supreme de Justi ţie din 29.01.2014 
privind anularea înregistr ării m ărcilor nr. 17351 şi nr. 22544, 

titular HENDRIX BAIL S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 
 

Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie din 29.01.2014 privind menţinerea în vigoare a Hotărârii Curţii de Apel Chişinău 
din 18.07.2013, prin care s-a anulat înregistrarea mărcilor nr. 17351 din 15.08.2007 şi nr. 22544 din 
22.03.2011, în temeiul art. 21 (1)b) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- se anulează înregistrarea mărcilor nr. 17351 din 15.08.2007 şi nr. 22544 din 22.03.2011, şi se 
declară nule certificatele de înregistrare a mărcilor eliberate pe numele HENDRIX BAIL S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD, Bd. C. Negruzzi nr. 2, of. 3, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova şi 
HENDRIX BAIL S.R.L., întreprindere mixtă, MD Str. Tighina nr. 49/3, of. 54, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova. 
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IX 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE*
ce se operează în Hotărârea Guvernului 

nr.1425 din 2 decembrie 2003
 
Hotărârea Guvernului nr.1425 din 2 decembrie 2003 “Privind modul şi condiţiile de acordare a 

permisiunii de folosire a denumirii ofi ciale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, 
precum şi în desenul sau modelul industrial” (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2003, nr.244-247, 
art.1483), cu modifi cările şi completările ulterioare, se modifi că şi se completează după cum urmează:

1) anexa nr.1:
a) la punctul 2, cuvântul “abrevierii” se substituie cu cuvintele “abrevierilor sau derivatelor”, iar 

cuvântul “anulare” se substituie prin cuvântul “retragere”;
b) la punctul 3:
în alineatul unu, după cuvântul “orice” se introduc cuvintele “tip de”, iar cuvintele “(majuscule sau 

minuscule)” se exclud;
în alineatul doi, după cuvintele “fără drept exclusiv,” se introduce textul “cu condiţia ca această 

utilizare să nu prejudicieze imaginea statului”;
se completează cu următorul alineat:
“În cazurile ce prezintă un interes public deosebit, AGEPI consultă/solicită opinia Comisiei pentru 

examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii ofi ciale sau istorice a statului 
în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial (în continuare – 
Comisie) privind posibilitatea înregistrării unei mărci sau a unui desen sau model industrial ce conţine 
abrevieri sau derivate ale denumirii ofi ciale sau istorice a statului, precum şi expunerea denumirii ofi ciale 
sau istorice a statului în altă formă decât cea prevăzută la alineatul unu al prezentului punct.”;

c) la punctul 4, textul “Comisia pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire 
a denumirii ofi ciale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau 
modelul industrial (în continuare – Comisia)” se substituie cu cuvântul “Comisie”;

d) la punctul 6:
în alineatul doi, textul “şi descrierea succintă a mărcii de produs şi/sau de serviciu” se substituie 

cu textul “mărcii/desenului sau modelului industrial”;
în alineatul trei, după cuvintele “înregistrarea mărcii”, textul “/desenului sau modelului industrial” 

se exclude; 
e) la punctul 9 alineatul doi, textul “unui produs, serviciu, în privinţa originii sau producătorului 

acestora” se substituie cu textul “originii geografi ce, calităţii ori naturii produsului şi/sau a serviciului”; 
f) la punctul 12, textul, “precum şi în desenul sau modelul industrial” se exclude;
g) la punctul 141, după cuvintele “asupra mărcii” se introduc cuvintele “/desenului sau modelului 

industrial”, iar textul “pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii 
ofi ciale sau istorice a statului” se exclude;

h) în titlul capitolului III, cuvântul “Anularea” se substituie cu cuvântul “Retragerea”;
i) punctele 15 şi 16 vor avea următorul cuprins:
“15. Permisiunea de folosire a denumirii ofi ciale sau istorice a statului în marca de produs şi/de 

serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial este retrasă de către Comisie dacă:
titularul foloseşte marca/desenul sau modelul industrial ce încorporează denumirea ofi cială sau 

istorică a statului pentru alte produse şi/sau servicii decât cele pentru care a fost eliberată permisiunea;
nu sunt respectate restricţiile privind folosirea denumirii ofi ciale sau istorice a statului, prevăzute 

în pct.9.
16. Decizia Comisiei privind retragerea permisiunii de folosire a denumirii ofi ciale sau istorice a 

statului este adusă la cunoştinţa titularului mărcii/desenului sau modelului industrial, precum şi AGEPI, 
pentru efectuarea procedurilor respective, conform legislaţiei în vigoare. 

Decizia menţionată a Comisiei poate fi  contestată în instanţa de judecată.”;
2) anexa nr.3:
la punctul 2, cuvântul “anulării” se substituie cu cuvântul “retragerii”;
la punctele 5 şi 9, cuvântul “anularea” se substituie cu cuvântul “retragerea”. 

* Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.104 din 10 februarie 2014 şi publicate în Monitorul Ofi cial 

nr.35-41/119 din 14.02.2014.
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Aprobarea formularului-tip
al cererii de reînnoire a dreptului de utilizare

a indicaţiei geografi ce / denumirii de origine protejate

În scopul implementării prevederilor Legii 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor 
geografi ce, denumirilor de origine şi specialităţi tradiţionale garantate, prin Ordinul Directorului General 
AGEPI nr. 21 din 12 februarie 2014 a fost aprobat următorul formular-tip:

Nr.
crt.

Denumirea formularului-tip Numărul formularului-tip

1 Cerere de reînnoire a dreptului de utilizare a indicaţiei 
geografi ce / denumirii de origine protejate

F-02-CC-001-E-01-0510

Noul formular-tip poate fi  obţinut direct la AGEPI. De asemenea, formularul-tip privind cererea de 
reînnoire a dreptului de utilizare a indicaţiei geografi ce / denumirii de origine protejate este disponibil la 
adresa http://agepi.gov.md/md/gi-ao-tsg/forms.php
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 

sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php 

Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 

pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 

nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 

MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 

fax: (022) 44-01-19

e-mail: offi ce@agepi.gov.md 

http://agepi.gov.md/ 

Consiliul editorial:

dr. Lilia Bolocan (preşedinte), dr. Svetlana Munteanu, dr. Ion Ţîganaş, dr. Maria Rojnevschi,  

Ala Guşan, Petru Grosu, dr. Simion Leviţchi, Natalia Mogol, Andrei Moisei, dr. Iurie Badâr 

Redactor: Margareta Petrache

Tehnoredactare computerizată: Zinaida Scipţov  

B O P I  nr. 2/2014

Imprimat la AGEPI  


	1-Inventii-1-14.indd
	1-Inventii-pag.15-18
	1-Inventii-pag.19-24
	1-Inventii-pag.25-40
	1-Inventii-tab. pag.41-42
	2-Soiuri de plante 43-44.indd
	2-Soiuri de plante 45-47
	2-Soiuri de plante 48
	3-Marci CeriInregExam. 49-115
	(441)  Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute accesibile publicului
	(442)  Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului
	(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
	(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
	Indication to the effect that the mark is a state property
	(770)  Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)
	(771)  Numele precedent sau adresa precedentă a  solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)

	3-Marci CerPartia 116-125
	3-Marci tabele 126-134
	4-Den. de orig. geograf.-135-138
	5-DMI-pag.139-154
	6-Mdfc pag.155-182
	Î
	I
	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
	Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii  privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării co...
	Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării contractului,  date despre franchiser, date despre franchisee, informaţii privind OPI conform  contractului de franchising


	7- Comisia de Apel pag.183-187
	VII

	7- Comisia de Apel pag.188
	8-Decizii-pag.189-192
	9-Monitor-p-193-195.indd
	Abonarea - 196.indd

