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I
La Chişinău a fost lansat Proiectul Twinning 

„Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală în Republica Moldova” 

La conferinţa de lansare a Proiectului, ce a avut loc pe 23 noiembrie curent la Palatul Republicii, au fost prezenţi şeful 
Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelenţa Sa Ambasadorul Dirk Schuebel, Excelenţa Sa Ambasadorul 
României în Republica Moldova dl Marius Gabriel Lazurcă, Excelenţa Sa Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord în Republica Moldova dna Keith Shanon, Excelenţa Sa Ambasadorul Republicii Poloneze în Republica Mol-
dova dl Bogumil Luft, Viceministrul de Stat dl Eduard Bănăruc, Liderul de proiect, Vicedirectorul general al Ofi ciului Danez 
pentru Brevete şi Mărci dl Keld Nymann Jensen, Liderul junior de proiect, directorul Direcţiei Colecţia Naţională, Informatică 
şi Servicii a Ofi ciului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România dl Bogdan Boreschievici. 

Printre participanţi s-au afl at Consilierul economic al Ambasadei României în ţara noastră dl Ion Şerban, Managerul de 
proiect al Delegaţiei UE dna Zane Rungule, liderul de echipă al Proiectului „Suport pentru implementarea acordurilor dintre 
RM-UE” dl Eugen Stewart, Consultantul Rezident de Twinning dl Kenny Wright şi  directorul Direcţiei Vânzări şi Marketing 
dl Kim Buchardt Christiansen, ambii de la Ofi ciul Danez pentru Brevete şi Mărci, dna Adriana Atanasoaie, şef Birou Baze de 
Date şi Sisteme Informatice de la Ofi ciul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România, alte persoane suspuse. 

Autorităţile publice abilitate cu responsabilităţi în domeniul protecţiei şi apărării drepturilor de proprietate intelectuală, or-
ganizaţiile nonguvernamentale şi comunitatea academică au fost prezente prin reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
Ministerului Tehnologiilor Informaţionale, Ministerului Economiei, Procuraturii Generale, Centrului pentru Combaterea Cri-
melor Economice şi Corupţiei, Serviciului Vamal, Camerei de Comerţ şi Industrie, Asociaţiei Drepturi de Autor şi Conexe 
„AsDAC”, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, Agenţiei Na-
ţionale pentru Protecţia Concurenţei, Universităţii de Stat din Moldova.  

În cuvântul său de deschidere, Excelenţa Sa Ambasadorul Dirk Schuebel a menţionat că Uniunea Europeană este de-
cisă să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările de dincolo de hotarele ei. Asistenţa fi nanciară acordată de Uniunea 
Europeană pentru Republica Moldova se bazează pe priorităţile ce ţin de reformele convenite în Planul de Acţiuni RM-UE. 
Această asistenţă a crescut de la 20 mln € în 2003-2004 până la 42 mln € în 2005-2006 şi ajunge până la 210 mln €
pentru perioada 2007-2010. 

Proprietatea intelectuală devine un domeniu din ce în ce mai important în economiile moderne, deoarece 
generează bogăţie pentru persoanele fi zice, companii şi guverne. Contrafacerea şi pirateria sunt crime de 
proprietate intelectuală, care implică furtul de idei, sunt ameninţări majore la adresa consumatorilor, între-
prinderilor şi economiilor. Legile puternice de protecţie a proprietăţii intelectuale, inclusiv aplicarea efectivă 
a drepturilor, au efecte pozitive atât în plan economic, cât şi social, creează un mediu stabil pentru investiţii. 

Pe 12 ianuarie 2010, Uniunea Europeană şi Republica Moldova au iniţiat negocieri privind încheierea unui 
acord de asociere politică şi integrare economică. În contextul acestor negocieri, drepturile de proprietate inte-
lectuală, inclusiv cele ce ţin de indicaţiile geografi ce şi denumirile de origine sunt extrem de importante. Acordul 
va deschide noi posibilităţi pentru comerţul bilateral dintre UE şi RM, iar pentru semnarea acestuia este deo-
sebit de importantă respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, a conchis dl Ambasador Dirk Schuebel. 

Excelenţa Sa Ambasadorul României în Republica Moldova dl Marius Gabriel Lazurcă a salutat participan-
ţii la conferinţa de lansare a Proiectului Twinning, a menţionat participarea activă a României în realizarea 
proiectelor desfăşurate de Uniunea Europeană şi satisfacţia faptului că experţii români vor implementa un 
Proiect Twinning în Republica Moldova. 

Dl Eduard Bănăruc, Viceministru de Stat, a trecut în revistă avantajele obţinute de ţara noastră în urma 
implementării proiectelor anterioare Twinning (cu cel actual – 4 la număr) şi importanţa realizării cu succes 
a actualului Proiect, care vizează un cadru prioritar pentru cursul european al Republicii Moldova – aplicarea 
şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.    

În discursul său, dna Svetlana Munteanu, Vicedirector general al AGEPI, moderatorul conferinţei, a sub-
liniat: „Avem toată încrederea că Programul Twinning, care se lansează astăzi, va contribui direct la creşte-
rea capacităţilor instituţionale ale ţării noastre în domeniul proprietăţii intelectuale, la sporirea gradului de 
coordonare a activităţilor diferitelor instituţii responsabile de protecţia şi apărarea drepturilor de proprietate 
intelectuală şi la efectul sinergetic al acestor activităţi, la dezvoltarea efi cientă a sistemului naţional de pro-
tecţie a indicaţiilor geografi ce, care este unul de mare perspectivă pentru Republica Moldova”. 

Liderul de proiect, Vicedirectorul general al Ofi ciului Danez pentru Brevete şi Mărci dl Keld Nymann Jen-
sen a menţionat faptul că Danemarca este un puternic susţinător al Proiectului Twinning. În Republica Moldo-
va realizarea Proiectului Twinning va îmbunătăţi comunicarea între instituţiile guvernamentale responsabile 
de protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, va întări organismele de gestiune colectivă, măsurile de 
sensibilizare privind importanţa protejării drepturilor de proprietate intelectuală, va sprijini dezvoltarea siste-
mului naţional de protecţie a indicaţiilor geografi ce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garan-
tate. Toate instruirile vor fi  efectuate de către experţi din statele membre ale UE, în parteneriat cu instituţii 
din Republica Moldova. Experţii vor veni din Danemarca, România, Lituania, Marea Britanie, Ungaria, Belgia 
şi Polonia. Durabilitatea şi continuitatea cunoştinţelor se vor realiza prin intermediul unor recomandări, prin 
distribuire de publicaţii, formarea formatorilor din Republica Moldova, furnizarea unor module de formare, 
iniţierea unei campanii de sensibilizare şi de dezvoltare a relaţiilor. 

În încheiere, Liderul junior de proiect dl Bogdan Boreschievici, directorul Direcţiei Colecţia Naţională, 
Informatică şi Servicii a Ofi ciului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România, a făcut o incursiune istorică în 
drepturile de proprietate intelectuală şi a menţionat benefi ciile pe care le-a obţinut România în urma imple-
mentării unor proiecte Twinning pe parcursul drumului său de ţară candidată la UE, precum şi disponibilitatea 
şi satisfacţia experţilor români de a implementa, împreună cu cei de la Ofi ciul Danez, un asemenea proiect 
de valoare în Republica Moldova.   
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Informaţie generală
Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. 

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 
товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, промышленных рисунков 
и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на охрану 

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

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

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

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

sau înregis trează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2009)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

LB Liban
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Jamahiria Arabă 

Libiană
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
ME Muntenegru
MG Madagascar
MK Fosta Republică 

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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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.

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

В соответствии с Законом, патенты на изобретение выдаются AGEPI и удостоверяют приори-

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

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

согласно национальной процедуре.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie
 Number of the title of protection
 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

 Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год 
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
 Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

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

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

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

на регистрацию полезной модели

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

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

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

 a  short-term patent application or a patent application 

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

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

 или на патент на изобретение

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

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

code of the country)

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

страны)

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

documentului, data depozitului, codul ţării)

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

date of fi ling, code of the country)

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

документа, дата подачи заявки, код страны) 
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16, 

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

http://www.agepi.md)

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

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

http://www.agepi.md)

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

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

http://www.agepi.md)

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

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

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

priority date

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

подачи или даты признанного приоритета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a documentului

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

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

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

şi/sau desene

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

and/or drawings

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

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

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

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată

  –  published short-term patent application for invention

  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat

  –  granted short-term patent for invention

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения 

 или протеста   

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

 a  documentului

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

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

титульном листе документа

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

revendicări şi/sau desene

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

and/or drawings

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate 

  Published patent applications 

  Опубликованные заявки на патенты на изобретения

FF4A Brevete de invenţie acordate 

  Granted patents for invention 

  Предоставленные патенты на изобретения     

FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate 

  Granted short-term patents for invention 

  Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

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

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

  Нумерационный указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой)      

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

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

  Систематический указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой) 

FA9A   Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

  List of withdrawn patent applications

  Перечень отозванных заявок на патент

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

document

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

в титульном листе документа

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

descriere, revendicări şi/sau desene

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

claims and/or drawings

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

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

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
  List of rejected patent applications
  Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
            List of granted patents for invention  
  Перечень выданных патентов на изобретения

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

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

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

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

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

Перечень восстановленных патентов на изобретения
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FF4A Brevete de inven Ńie 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 menŃiunii privind acordarea brevetului. Opozi-

Ńia 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 protecŃia invenŃiilor. 
 
 

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

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

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

сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании 
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изо-
бретений. 
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(11) 4074 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A01G 9/14 (2006.01)  

A01G 9/20 (2006.01)  
(21) a 2009 0124 
(22) 2009.11.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

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

MD; ANISIMOV Konstantin, MD 
(54) Carcas ă pentru ser ă 
(57)  InvenŃia se referă la agricultură, şi anume la 

o carcasă pentru seră. 
Carcasa pentru seră constă din stâlpi verti-
cali (1), instalaŃi pe un bloc de fundaŃie (11) 
şi uniŃi câte doi cu arce, grinzi de coamă şi 
grinzi laterale, executate din, asamblate con-
secutiv după lungime, bare de lemn cu un 
canal longitudinal, prin care este trecut un 
odgon (6, 17) şi elemente de fixare (7, 8) a 
odgonului, totodată, în locurile de schimbare 
a direcŃiei odgonului în arce în canalele longi-
tudinale sunt introduse piese metalice de 
formă semicilindrică. Stâlpii (1) sunt uniŃi cu 
arcele prin noduri de conexiune (3), executa-
te din piese metalice cu secŃiune în formă de 
trapez dreptunghiular, în care sunt executate 
orificii pentru trecerea şi fixarea odgoanelor 
(6, 17).  Arcele, grinzile de coamă cu arcele 
şi stâlpii (1) cu grinzile laterale sunt unite cu 
ajutorul unor noduri de intersecŃie (4) execu-
tate dintr-un segment de Ńeavă metalică cu 
profil dreptunghiular cu două perechi de orifi-
cii pentru trecerea şi fixarea odgoanelor.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Framework for greenhouse 
(57) The invention relates to agriculture, namely 

to a framework for greenhouse. 
The framework for greenhouse consists of 
vertical posts (1) mounted on a foundation 
block (11) and connected in pairs to the 
arches, ridge and lateral sommers, made of 
successively stacked along the length 
wooden beams with a longitudinal channel, 
through which is passed a rope (6, 17), and 
rope fixing elements (7, 8), at the same time 
in the places of change of the rope direction 
in the arches in the longitudinal channels are 
inserted metal parts of semicylindrical shape. 
The posts (1) are connected to the arches by 
means of connection nodes (3), made of 
metal parts with a cross-section in the form 
of rectangular trapezoid, wherein are made 
holes for passage and fixation of ropes (6, 
17). The arches, ridge sommers with arches 
and posts (1) with lateral sommers are joined 

with the help of intersection nodes (4), made 
of a segment of metal pipe of rectangular 
cross-section with two pairs of rope passage 
and fixation holes. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Каркас для теплицы 
(57) Изобретение относится к сельскому хо-

зяйству, а именно к каркасу для теплицы. 
Каркас для теплицы состоит из верти-
кальных стоек (1), установленных на фун-
даментном блоке (11) и соединенных по-
парно с арками, коньковых и боковых про-
гонов, выполненных из последовательно 
сложенных по длине деревянных брусьев 
с продольным каналом, сквозь который 
пропущен трос (6, 17), и элементов фик-
сирования (7, 8) троса, при этом в местах 
изменения направления троса в арках в 
продольные каналы вставлены металли-
ческие детали полуцилиндрической фор-
мы. Стойки (1) соединены с арками по-
средством узлов соединения (3), выпол-
ненных из металлических деталей с попе-
речным сечением в форме прямоугольной 
трапеции, в которых выполнены отвер-
стия для пропускания и фиксирования 
тросов (6, 17).  Арки, коньковые прогоны с 
арками и стойки (1) с боковыми прогонами 
соединены с помощью узлов пересечения 
(4), выполненных из отрезка металличе-
ской трубы прямоугольного сечения с 
двумя парами отверстий для пропускания 
и фиксирования тросов. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 6 
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(11) 4075 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C01G 5/00 (2006.01)  

B22F 9/24 (2006.01)  
B01J 13/00 (2006.01)  
B82B 3/00 (2006.01)  

(21) a 2010 0002 
(22) 2009.12.31 
(71)(72)(73) EFCARPIDIS Anatoly, GR; GUłUL 

Tatiana, MD 
(54) Procedeu de ob Ńinere a argintului coloidal 

de înalt ă dispersie 
(57) InvenŃia se referă la procedeele de obŃinere a 

metalelor înalt disperse, în particular la un 
procedeu de obŃinere a argintului coloidal 
înalt dispers, care poate fi utilizat în medicină 
sau veterinărie. 
Procedeul, conform invenŃiei, include reduce-
rea în soluŃie apoasă a nitratului de argint, 
sau sulfatului de argint, sau acetatului de ar-
gint cu concentraŃia de 10-2…10-5 mol/L, utili-
zând în calitate de reducător acid ascorbic, 
sau borohidrură de sodiu sau hidrat de hi-
drazină şi adăugarea ulterioară în calitate de 
protectori de coloizi a unui amestec de  
1-tioglicerină şi 1,2-ditioglicerină, luate, res-
pectiv, într-un interval de (1:10)…(1:10). 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining highly dispersed 
colloidal silver 

(57) The invention relates to processes for obtain-
ing highly dispersed metals, in particular to a 
process for obtaining highly dispersed colloi-
dal silver, which can be used in medicine or 
veterinary medicine. 
The process, according to the invention, in-
cludes reduction in aqueous solution of silver 
nitrate, or silver sulphate, or silver acetate 
with the concentration of 10-2...10-5 mol/L, us-
ing as reducer ascorbic acid or sodium boro-
hydride, or hydrazine hydrate and subse-
quent addition as colloidal protector of a mix-
ture of 1-thioglycerol and 1,2-dithioglycerol, 
taken, respectively, within a range of 
(1:10)...(1:10). 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения высокодисперсного 
коллоидного серебра 

(57) Изобретение относится к способам полу-
чения высокодисперсных металлов, в ча-
стности к способу получения высокодис-
персного коллоидного серебра, которое 
может быть использовано в медицине или 
ветеринарии.   

Способ, согласно изобретению, включает 
восстановление в водном расстворе нит-
рата серебра, или сульфата серебра, или 
ацетата серебра концентрацией 10-2…10-5 
моль/л, используя в качестве восстанови-
теля аскорбиновую кислоту, или боргид-
рид натрия, или гидразин гидрат и после-
дующее добавление в качестве коллоид-
ного протектора смесь 1-тиоглицерина и 
1,2-дитиоглицерина, взятых, соответст-
венно, в интервале (1:10)…(1:10). 

 
 П. формулы: 3 
 

 
(11) 4076 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C02F 11/04 (2006.01)  

C02F 11/18 (2006.01)  
F15B 1/02 (2006.01)  

(21) a 2010 0066 
(22) 2010.05.10 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD 
(72)  BERZAN Vladimir, MD; OVSEANNICOVA 

Tatiana, MD; ANISIMOV Vladimir, MD 
(54) Metantanc 
(57) InvenŃia se referă la metantancuri pentru ob-

Ńinerea biogazului din deşeuri cu utilizarea 
energiei solare sau eoliene.   
Metantancul, conform invenŃiei, conŃine un 
rezervor-reactor dotat cu un dispozitiv de în-
călzire a acestuia executat în formă de că-
maşă de apă, în interiorul căreia sunt ampla-
sate acumulatoare de căldură în formă de 
capacităŃi cu volumul de 0,3…0,5 L umplute 
cu parafină, precum şi încălzitoare unite la 
surse sezoniere de energie regenerabilă so-
lară sau eoliană. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Methane tank 
(57) The invention relates to methane tanks for 

biogas obtaining from waste using solar or 
wind energy. 
The methane tank, according to the inven-
tion, comprises a tank-reactor equipped with 
a device for its heating, made in the form of a 
water jacket, inside which are placed heat 
accumulators in the form of capacities with a 
volume of 0.3...0.5 L, filled with paraffin, as 
well as heaters, attached to the seasonal 
sources of regenerated solar or wind energy. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Метантанк 
(57) Изобретение относится к метантанкам для 

получения биогаза из отходов с использо-
ванием энергии солнца или ветра. 
Метантанк, согласно изобретению, содер-
жит резервуар-реактор, снабженный уст-
ройством для его подогрева, выполненным 
в виде водяной рубашки, внутри которой 
расположены аккумуляторы тепла в виде 
емкостей объемом 0,3…0,5 л, заполненные 
парафином, а также нагреватели, присое-
диненные к сезонным источникам регене-
рируемой энергии солнца или ветра. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4077 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 335/06 (2006.01)  

C07C 335/22 (2006.01)  
C07C 63/06 (2006.01)  
C07C 63/10 (2006.01)  
C07C 65/10 (2006.01)  

(21) a 2010 0005 
(22) 2010.01.18 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  BARBĂ Nicanor, MD; DRAGALINA Galina, 

MD; POPUŞOI Ana, MD; PRISACARI Viorel, 
MD 

(54) Procedeu de ob Ńinere a acizilor N, N-dime-
tiltioureidobenzoici 

(57)  InvenŃia se referă la procedeele de obŃinere a 
compuşilor organici, în particular la un proce-
deu de obŃinere a acizilor N,N-dimetiltioureido-
benzoici, care pot fi utilizaŃi în calitate de fungi-
cide, nematocide, regulatori de creştere a plan-
telor sau în sinteza organică. 
Procedeul, conform invenŃiei, include interac-
Ńiunea unui acid aminobenzoic nesubstituit 
sau substituit cu disulfură de tetrametiltiuram 
la încălzire în apă şi soluŃie apoasă de di-
metilamină în calitate de activator, la un ra-
port molar iniŃial al reagenŃilor de 
1:(0,75…1):(0,5…1) şi temperatura de 
65…80°C, monitorizarea reac Ńiei prin metoda 
cromatografiei în strat subŃire, distilarea 
disulfurii de carbon formate, alcalinizarea 
rămăşiŃei până la un pH=9, filtrarea sulfului şi 
a altor impurităŃi, acidularea filtratului până la 
un pH=2…3 şi izolarea produsului de reacŃie 
prin cristalizare la rece. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining N, N-dimethylthio-
ureidobenzoic acids 

(57) The invention relates to processes for pro-
ducing organic compounds, in particular to a 
process for obtaining N, N-dimethylthiourei-
dobenzoic acids, which can be used as fun-
gicides, nematocides, plant growth regulators 
or in organic synthesis. 
The process, according to the invention, in-
cludes the interaction of a substituted or un-
substituted aminobenzoic acid with tetrame-
thylthiuram when heated in water and aque-
ous solution of dimethylamine as activator, at 
an initial molar ratio of reagents of 
1:(0.75...1):(0.5...1) and the temperature of 
65...80°C, monitoring of reaction by the 
method of thin layer chromatography, distilla-
tion of the formed carbon disulphide, alkalini-
zation of the residue to pH=9, filtration of sul-
fur and other impurities, acidulation of filtrate 
to pH=2...3 and isolation of the reaction 
product by crystallization in the cold. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения N, N-диметилтио-
уреидобензойных кислот 

(57) Изобретение относится к способам полу-
чения органических соединений, в частно-
сти к способу получения N,N-диметил-
тиоуреидобензойных кислот, которые мо-
гут быть использованы в качестве фунги-
цидов, нематоцидов, регуляторов роста 
растений или в органическом синтезе.  
Способ, согласно изобретению, включает 
взаимодействие незамещённой или заме-
щённой аминобензойной кислоты с дисуль-
фидом тетраметилтиурама при нагревании в 
воде и водном растворе диметиламина в ка-
честве активатора, при исходном молярном 
соотношении реагентов 1:(0,75…1):(0,5…1) и 
температуре 65…80°C, контроль хода реак-
ции методом тонкослойной хроматографии, 
отгонку образовавшегося дисульфида угле-
рода, подщелачивание остатка до pH=9, 
фильтрацию серы и других примесей, под-
кисление фильтрата до pH=2…3 и выделе-
ние продукта реакции кристаллизацией на 
холоде. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 4078 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01)  

C12G 1/10 (2006.01)  
B09B 3/00 (2006.01)  

(21) a 2010 0069 
(22) 2010.05.21 
(71)(73) PRIDA Ivan, MD 
(72)  PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD; 

KRAJEVSKAIA Alla, MD; VACARCIUC Liviu, 
MD 

(54) Procedeu de fabricare a vinului din mate-
rie prim ă cu aciditate majorat ă 

(57) InvenŃia se referă la industria vinicolă, şi anu-
me la un procedeu de fabricare a vinului din 
materie primă cu aciditate majorată. 
Procedeul, conform invenŃiei, prevede 
dezacidifierea chimică prin administrarea 
unui reagent şi, opŃional, fermentarea 
malolactică, totodată în calitate de reagent 
se utilizează cenuşă obŃinută la arderea 
coardelor anuale de viŃă-de-vie, care se ad-
ministrează în mustuială sau în must sau/şi 
în vinul tânăr în doză de cel mult 1,0 g/dm3. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for wine production from raw ma-
terial with increased acidity 

(57) The invention relates to the wine industry, 
namely to a process for wine production from 
raw material with increased acidity. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the chemical deacidification by ad-
ministration of a reagent and, optionally, 
malolactic fermentation, as reagent being 
used ash obtained by burning of annual vine 
shoots, which is introduced in the mash or 
must and/or young wine in a dose of at most 
1.0 g/dm3. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ производства вина из сырья с 
повышенной кислотностью 

(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, а именно к способу 
производства вина из сырья с повышен-
ной кислотностью. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает химическое раскисление пу-
тем внесения реагента и, опционально, 
яблочно-молочное брожение, при этом в 
качестве реагента используется зола, по-
лученная при сжигании однолетних побе-
гов виноградной лозы, которая вводится в 

мезгу или сусло или/и молодое вино в до-
зе не более 1,0 г/дм3. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 4079 (13) B1 
(51) Int. Cl.: F16D 61/00 (2006.01)  

F16D 13/14 (2006.01)  
F16D 43/18 (2006.01)  

(21) a 2009 0010 
(22) 2009.02.06 
(71)(72)(73) BURLAC Serghei, MD 
(54) Dispozitiv de utilizare a energiei de 

frânare la autovehicule 
(57) InvenŃia se referă la construcŃia de maşini şi 

poate fi utilizată în dispozitivele automobilelor 
ce funcŃionează în condiŃii urbane sau de ur-
cuşuri şi coborâşuri, cu opriri frecvente şi ac-
celerări intensive. 
Dispozitivul de utilizare a energiei de frânare 
la autovehicule conŃine un mecanism de 
transmitere a momentului de rotaŃie amplasat 
între flanşa articulaŃiei cardanice (13) şi flan-
şa arborelui pinion (12). Mecanismul de 
transmitere a momentului de rotaŃie constă 
dintr-o roată de curea de acŃionare (15), în 
interiorul căreia sunt amplasate un disc (6) şi 
o flanşă (5), fixate, respectiv, de flanşa arti-
culaŃiei cardanice (13) şi de flanşa arborelui 
pinion (12) prin bolŃuri flotante (8), pe capete-
le interioare ale cărora sunt fixaŃi saboŃii (10) 
cu garnituri de frână (11) cu posibilitatea con-
tactării periodice cu roata de curea de acŃio-
nare (15). Roata de curea de acŃionare (15) 
prin curele (4) este unită cu roŃile de curea a 
două motoare-generatoare electrice, care 
sunt unite cu o baterie de acumulator. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Device for the use of braking energy in 
vehicles 

(57) The invention relates to the mechanical engi-
neering and can be used in devices of vehi-
cles working in urban or ascent and descent 
conditions, with frequent stops and intense 
accelerations. 
The device for the use of braking energy in 
vehicles comprises a torque transmission 
mechanism placed between the cardan joint 
flange (13) and the pinion shaft flange (12). 
The torque transmission mechanism consists 
of a drive pulley (15), inside which are placed 
a disk (6) and a flange (5), fixed, respec-
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tively, to the cardan joint flange (13) and to 
the pinion shaft flange (12) with the help of 
floating pins (8), at the inner ends of which 
are fixed shoes (10) with brake pads (11) 
with the possibility of periodic contact with 
the drive pulley (15). The drive pulley (15) 
through the belts (4) is connected to the pul-
leys of two electric motors-generators that 
are connected to a storage battery. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Устройство для использования энер-
гии торможения на автомобилях 

(57) Изобретение относится к машинострое-
нию и может быть использовано в устрой-
ствах автомобилей работающих в город-
ских условиях или в условиях подъема и 
спуска, с частыми остановками и интен-
сивными разгонами. 
Устройство для использования энергии 
торможения на автомобилях содержит 
механизм передачи вращательного мо-
мента расположенный между фланцем 
карданного сочленения (13) и фланцем 
шестерного вала (12). Механизм передачи 
вращательного момента состоит из при-
водного шкива (15), внутри которого раз-
мещены диск (6) и фланец (5), закреплен-
ные к фланцу карданного сочленения (13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и к фланцу шестерного вала (12) соответ-
ственно при помощи плавающих пальцев 
(8), на внутренние концы которых закреп-
лены колодки (10) с тормозными наклад-
ками (11) с возможностью периодического 
контактирования с приводным шкивом 
(15). Приводной шкив (15) через ремни (4) 
соединен со шкивами двух электродвига-
телей-генераторов, которые соединены с 
аккумуляторной батареей. 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 

 
 
 
 



INVENłII  MD - BOPI 11/2010  

  21

 

FF9Y Brevete de inven Ńie  
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 menŃiunii privind acordarea brevetului. Opozi-

Ńia 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 protecŃia invenŃiilor. 

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

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

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

At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for 
invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may 
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee. 

 
 

 

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

ции сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основа-
нии мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране 
изобретений. 

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 288 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01)  

A01G 7/06 (2006.01)  
A01N 65/00 (2006.01)  
C05F 3/00 (2006.01)  

(21) s 2010 0125 
(22) 2010.07.13 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE 

A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE  
A MOLDOVEI, MD 

(72)  BUJOREANU Nicolae, MD; BARBAROŞ 
Mihail, MD; TODERAŞ Vladimir, MD; MARI-
NESCU Marina, MD; RALEA Tudor, MD; 
CHIRILOV Eleonora, MD; HAREA Ion, MD; 
BEJAN Nina, MD; SVETLICENCO Valentina, 
MD 

(54) Procedeu de cultivare a zmeurului 
(57) InvenŃia se referă la agricultură, în special la 

pomicultură şi poate fi utilizată la cultivarea 
plantelor de zmeur. 
Procedeul, conform invenŃiei, include intro-
ducerea în sol la etapa pregătirii solului îna-
inte de plantare şi în toamna anului doi de 
vegetaŃie a îngrăşămintelor organice în doză 
de 30 t/ha, efectuarea a trei tratamente 
extraradiculare a plantelor în anul trei de ve-
getaŃie în perioadele de până la înflorire, du-
pă legarea boabelor şi creşterii intensive a 
plantelor cu o suspensie de 0,5% a unui pre-
parat pulverulent obŃinut din rădăcinuŃele 
seminŃelor germinate ale cerealelor cu un 
consum total de 600…800 L/ha. 
Rezultatul invenŃiei constă în accelerarea 
proceselor de creştere şi dezvoltare a plante-
lor de zmeur, sporirea productivităŃii acesto-
ra, precum şi în majorarea capacităŃii de păs-
trare a fructelor de zmeur. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for the cultivation of raspberry 
(57) The invention relates to agriculture, in par-

ticular to fruit growing, and can be used for 
growing raspberry plants. 
The process, according to the invention, in-
cludes introduction into the soil at the stage 
of soil preparation before planting and in au-
tumn on the second year of vegetation of or-
ganic fertilizers in a dose of 30 t/ha, carrying 
out of three extraroot treatments of plants on 
the third year of vegetation in the periods be-
fore flowering, after inseption of berries and 
intensive growth of plants with 0.5% suspen-
sion of powdered preparation obtained from 
the roots of germinated seeds of cereals with 
a total consumption of 600...800 L/ha. 

The result of the invention consists in the ac-
celeration of raspberry plant development 
and growth processes, increasing the pro-
ductivity thereof, as well as in increasing the 
raspberry fruit storage capacity. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ культивирования малины 
(57) Изобретение относится к сельскому хо-

зяйству, в частности к плодоводству, и 
может быть использовано при выращива-
нии растений малины. 
Способ, согласно изобретению, включает 
внесение в почву на этапе подготовки 
почвы до посадки и осенью на второй год 
вегетации органических удобрений в дозе 
30 т/га, осуществление трех внекорневых 
обработок растений на третий год вегета-
ции в периоды до цветения, после завя-
зывания ягод и интенсивного роста расте-
ний 0,5% суспензией порошкообразного 
препарата, полученного из корешков про-
росших семян зерновых с общим расхо-
дом 600…800 л/га.  
Результат изобретения состоит в ускоре-
нии процессов роста и развития растений 
малины, повышении ее продуктивности, а 
также в повышении способности хранения 
плодов малины. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 289 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01H 1/04 (2006.01)  

A01N 31/16 (2006.01)  
C07C 33/28 (2006.01)  
C07C 33/30 (2006.01)  
C07H 15/18 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  

(21) s 2010 0129 
(22) 2010.07.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE 

A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE  
A MOLDOVEI, MD 

(72)  MAŞCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, 
MD; MARCENCO Alexandra, MD; BALA-
ŞOVA Irina, RU; COZAR Elena, RU; BES-
PALCO Lesea, RU; BLANDINSKAEA Olga, 
RU 

(54) Mediu nutritiv pentru germinarea polenu-
lui de ardei dulce Capsicum annuum L. 

(57) InvenŃia se referă la agricultură, în special la 
un mediu nutritiv pentru germinarea polenului 
de ardei dulce Capsicum annuum L., şi poate 
fi utilizată în selecŃie şi cultura seminceră. 
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Mediul nutritiv conŃine polietilenglicol, nitrat 
de calciu, acid boric, extract de glicozide 
dehidroconiferil alcool-9'-O-β-D-glucopirano-
zidă şi dehidroconiferil alcool-9-O-β-D-
glucopiranozidă, obŃinut din plante de 
Verbascum densiflorum Bertol. prin tratarea 
lor cu soluŃie apoasă de etanol de 50% la 
fierbere cu separarea ulterioară a extractului 
uscat pe Sephadex LH-10 şi Silicagel L 
40/100 µ, ingredientele fiind luate în următo-
rul raport, g/l: 
polietilenglicol  100…150 
nitrat de calciu           0,15 
acid boric            1,00 
extract de glicozide dehidroconiferil 
alcool-9'-O-β-D-glucopiranozidă şi 
dehidroconiferil alcool-9-O-β-D- 
glucopiranozidă              10-5…10-2 
apă distilată                                           restul. 
Rezultatul invenŃiei constă în sporirea germi-
nării polenului de ardei dulce de soiuri pitice 
în condiŃii in vitro. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Nutrient medium for germination of sweet 
pepper Capsicum annuum L. pollen 

(57) The invention relates to agriculture, in particular 
to a nutrient medium for germination of sweet 
pepper Capsicum annuum L. pollen and can be 
used in selection and seed growing. 
The nutrient medium contains polyethylene 
glycol, calcium nitrate, boric acid, an extract 
of glycosides dehydroconiferol-9'-O-β-D-
glucopyranoside and dehydroconiferol-9-O-
β-D-glucopyranoside, obtained from plants of 
Verbascum densiflorum Bertol. by their treat-
ment with 50% aqueous solution of ethanol 
at boiling followed by the subsequent separa-
tion of dry extract on Sephadex LH-10 and 
Silicagel L 40/100 µ, the ingredients being 
taken in the following ratio, g/l: 
polyethylene glycol                          100…150 
calcium nitrate                                          0.15 
boric acid                            1.00  
extract of glycosides dehydroconiferol-9'-O-
β-D-glucopyranoside and dehydroconiferol- 
9-O-β-D-glucopyranoside                10-5…10-2 
distilled water                                     the rest. 
The result of the invention is to increase the 
germination of sweet pepper pollen of dwarf 
varieties in vitro.  

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Питательная среда для проращивания 
пыльцы сладкого перца Capsicum an-
nuum L. 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-
ству, в частности к питательной среде для 
проращивания пыльцы сладкого перца Cap-
sicum annuum L. и может быть использовано 
в селекции и семеноводстве. 
Питательная среда содержит полиэти-
ленгликоль, нитрат кальция, борную кисло-
ту, экстракт гликозидов  дегидрокониферол-
9′-O-β-D-глюкопиранозид и дегидроконифе-
рол-9-O-β-D-глюкопиранозид, полученный 
из растений Verbascum densiflorum Bertol. 
путем их обработки 50% водным раствором 
этанола при кипячении с последующим 
разделением сухого экстракта на Sephadex 
LH-10 и Silicagel L 40/100 µ, при следующем 
соотношении ингредиентов, г/л: 
полиэтиленгликоль  100…150 
нитрат кальция           0,15 
борная кислота           1,00 
экстракт гликозидов дегидрокониферол-9′-
O-β-D-глюкопиранозид и дегидроконифе-
рол-9-O-β-D-глюкопиранозид           10-5…10-2 
вода дистиллированная                 остальное. 
Результат изобретения состоит в повыше-
нии прорастания пыльцы перца сладкого 
карликовых сортов в условиях in vitro.  

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 290 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23L 1/30 (2006.01)  

A23L 1/308 (2006.01)  
A23L 1/052 (2006.01)  
A23L 1/076 (2006.01)  

(21) s 2010 0110 
(22) 2010.06.11 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANO-

CREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE 
A MOLDOVEI, MD 

(72)  STRUTINSCHI Tudor, MD; TIMOŞCO Maria, 
MD 

(54) Adaos alimentar biologic activ 
(57) InvenŃia se referă la industria alimentară, şi 

anume la un adaos alimentar biologic activ. 
Adaosul alimentar, conform invenŃiei, conŃine 
făinuri din seminŃe de struguri, seminŃe de 
amarant şi polen, precum şi tărâŃe de grâu în 
următorul raport al componentelor, % mas.: 
făină din seminŃe 
de struguri 

18…20 

făină din seminŃe 
de amarant 

25…50 

făină din polen 30…40 
tărâŃe de grâu 2…5. 
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Rezultatul constă în restabilirea şi menŃine-
rea microbiocenozei optimale a microflorei 
intestinale. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Food biologically active additive 
(57) The invention relates to the food industry, 

namely to a biologically active additive. 
The food additive, according to the invention, 
includes flour from grape seeds, amaranth 
seeds and farina, as well as wheat bran in 
the following component ratio, mass %: 
flour from grape 
seeds 

18...20 

flour from ama-
ranth seeds 

25...50 

flour from farina 30...40 
wheat bran 2...5. 
The result is to restore and maintain the op-
timal microbiocenosis of intestinal microflora. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Пищевая биологически активная до-
бавка 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к биологически 
активной добавке. 
Пищевая добавка, согласно изобретению, 
содержит муку из семян  винограда, семян 
амаранта и цветочной пыльцы, а также 
пшеничные отруби в следующем соотно-
шении компонентов, масс %: 
мука из семян  
винограда 

18…20 

мука из семян  
амаранта 

25…50 

мука из цветочной 
пыльцы 

30…40 

пшеничные отруби 2…5. 
Результат состоит в восстановлении и 
поддержании оптимального микробиоце-
ноза микрофлоры кишечника. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 291 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)  

A61B 5/12 (2006.01)  
(21) s 2010 0154 
(22) 2010.07.19 
(67)* a 2010 0082, 2010.09.16 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  ABABII Ion, MD; PARII Sergiu, MD; CHIA-
BURU Anghelina, MD; JUCOVSCHI Con-
stantin, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Metod ă de pronostic al apari Ńiei efectelor 

adverse la protezarea auditiv ă 
(57) InvenŃia se referă la medicină, în special la 

otorinolaringologie.  
EsenŃa invenŃiei constă în aceea că metoda 
de pronostic al apariŃiei efectelor adverse la 
protezarea auditivă include examenul clinic şi 
paraclinic ce relevă următorii parametri: vâr-
sta pacientului (VP), infecŃiile suportate (FS), 
evoluŃia surdităŃii (ES), pragul auditiv în limi-
tele 0…120 dB (PA), indicele de articulare 
(IA), apoi se calculează funcŃia discriminantă 
(F) conform formulei: 
 F= −7,927 + 0,144 ⋅ VP − 0,476 ⋅ FS −0,975 
⋅ ES + 0,073 ⋅ PA + 0,065 ⋅ IA, 
şi în cazul în care F>0 se prognozează lipsa 
riscului de apariŃie a efectelor adverse, iar 
când F<0 − riscul apariŃiei efectelor adverse. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Method for predicting the development of 
adverse effects in hearing aids 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to otorhinolaryngology. 
Summary of the invention consists in that the 
method for predicting the development of ad-
verse effects in hearing aids includes the 
clinical and paraclinical examination, which 
reveals the following parameters: age of the 
patient (VP), undergone diseases (FS), evo-
lution of surdity (ES), auditory threshold in 
the range 0...120 dB (PA), speech recogni-
tion index (IA), then it is calculated the dis-
criminant function (F) by the formula: 
F = -7.927 + 0.144 · VP – 0.476 · FS – 0.975 
· ES + 0.073 · PA + 0.065 · IA, and when F>0 
it is predicted lack of risk of development of 
adverse effects, and when F<0 − risk of de-
velopment of adverse effects. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 
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(54) Метод прогнозирования развития не-
благоприятных эффектов при слухо-
протезировании 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к оториноларингологии. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
метод прогнозирования развития неблаго-
приятных эффектов при слухопротезиро-
вании включает клиническое и параклини-
ческое обследование, которые выявляют 
следующие параметры:  возраст пациента 
(VP),  перенесенные инфекции (FS), разви-
тие глухоты (ES), слуховой порог в преде-
лах 0…120 dB (PA), показатель распозна-
вания речи (IA), затем вычисляют дискри-
минантную функцию (F) по формуле: 
F= -7,927 + 0,144 ⋅ VP − 0,476 ⋅ FS −0,975 ⋅ 
ES + 0,073 ⋅ PA + 0,065 ⋅ IA, и в случае, ко-
гда F>0 прогнозируют отсутствие риска 
развития неблагоприятных эффектов, а 
когда F<0 − риск развития неблагоприят-
ных эффектов. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 292 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61F 9/007 (2006.01)  
(21) s 2010 0117 
(22) 2010.07.01 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  JERU Ion, MD; BENDELIC Eugen, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Metod ă de tratament al cataractei senile 
(57)  InvenŃia se referă la medicină, în special la 

oftalmologie şi poate fi aplicată pentru trata-
mentul cataractei senile. 
EsenŃa invenŃiei constă în aceea că se efec-
tuează anestezia regională şi locală, se fi-
xează muşchiul rect superior, se efectuează 
două incizii paralimbale de 1 mm şi 3,2 mm, 
capsulorexisul anterior, hidrodisecŃia nucleu-
lui cristalinian, facoemulsificarea nucleului, 
se înlătură masele cristaliniene şi se introdu-
ce un viscoprotector în camera anterioară. 
Apoi se implantează un inel capsular şi un 
cristalin artificial pliabil, se fixează cu un fir 
picioruşul superior al cristalinului de inelul 
capsular cu suturarea acestora cu acelaşi fir 
prin incizia de 3,2 mm de scleră, după care 
se introduce un antibiotic şi un preparat cor-
ticosteroid în spaŃiul subconjunctival şi se 
eliberează muşchiul rect superior.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method of treatment of senile cataract 
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to ophthalmology and can be used for the 
treatment of senile cataract. 
Summary of the invention consists in that it is 
carried out the regional and local anesthesia, 
it is fixed the superior rectus muscle, there 
are performed two paralimbal incisions of 1 
mm and 3.2 mm, the anterior capsulorexis, 
hydrodissection of the nucleus of lens, 
phacoemulsification of nucleus, there are 
removed the lens masses and is introduced 
into the anterior chamber a viscoprotector. 
Then it is implanted a capsular ring and a 
folded artificial lens, it is fixed with a thread 
the upper leg of the lens to the capsular ring 
suturing them with the same thread through 
an incision of 3.2 mm to the sclera, and then 
it is injected an antibiotic and a corticosteroid 
preparation into the subconjunctival space 
and it is released the superior rectus muscle.  

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения старческой катаракты 
(57) Изобретение относится к медицине, в ча-

стности к офтальмологии и может быть 
использовано для лечения старческой ка-
таракты. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
выполняют региональную и местную ане-
стезию, фиксируют прямую верхнюю мыш-
цу, выполняют два паралимбальных раз-
реза 1 мм и 3,2 мм, передний капсулорек-
сис, гидродисекцию ядра хрусталика, фа-
коэмульсификацию ядра, удаляют хруста-
ликовые массы и вводят в переднюю каме-
ру вископротектор. Затем имплантируют 
капсулярное кольцо и искусственный 
складчатый хрусталик, фиксируют нитью 
верхнюю ножку хрусталика за капсулярное 
кольцо с ушиванием их той же нитью через 
разрез 3,2 мм за склеру, после чего вводят 
антибиотик и кортикостероидный препарат 
в подконъюнктивальное пространство и 
освобождают прямую верхнюю мышцу.  

 
 П. формулы: 1 
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(11) 293 (13) Y9 
(51) Int. Cl.: A61K 36/87 (2006.01)  

A61P 1/04 (2006.01)  
C07D 311/30 (2006.01)  
C08F 8/06 (2006.01)  

(21) s 2010 0138 
(22) 2009.12.21 
(67)* a 2009 0137, 2010.06.09 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  CERLAT Sergiu, MD; GONCIAR Veaceslav, 
MD; LUPAŞCU Tudor, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Utilizare a enotaninului hidrosolubil pentru 

tratamentul ulcerului gastric şi duodenal 
(57)  InvenŃia se referă la medicină, în special la 

gastroenterologie şi poate fi utilizată pentru 
tratamentul ulcerelor gastroduodenale. 
EsenŃa constă în utilizarea enotaninului hi-
drosolubil, obŃinut la oxidarea enotaninului cu 
peroxid de hidrogen, pentru tratamentul ulce-
rului gastric şi duodenal. 
Rezultatul invenŃiei constă în obŃinerea unui 
remediu mai eficient pentru tratamentul ulce-
relor gastroduodenale prin utilizarea unei 
substanŃe de origine vegetală cu activitate 
biologică înaltă.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Use of water-soluble oenotannin for the 
treatment of gastric and duodenal ulcer 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to gastroenterology and can be used for 
the treatment of gastroduodenal ulcers. 
Summary consists in the use of water-
soluble oenotannin, obtained by oxidation of 
oenotannin with hydrogen peroxide, for the 
treatment of gastric and duodenal ulcer. 
The result of the invention is to obtain a more 
effective drug for the treatment of gastroduo-
denal ulcers with the use of a substance of 
natural origin with high biological activity. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Применение воднорастворимого эно-
танина для лечения язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к гастроэнтерологии и может быть 
использовано для лечения гастродуоде-
нальных язв.  

Сущность состоит в применении водно-
растворимого энотанина, полученного при 
окислении энотанина перекисью водоро-
да, для лечения язвы желудка и двена-
дцатиперстной кишки.  
Результат изобретения состоит в получе-
нии более эффективного препарата для 
лечения гастродуоденальных язв с ис-
пользованием вещества природного про-
исхождения с высокой биологической ак-
тивностью. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 294 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B01J 20/04 (2006.01)  

B01J 20/06 (2006.01)  
B01J 20/08 (2006.01)  
B01J 20/10 (2006.01)  
B01J 20/12 (2006.01)  
B01J 20/16 (2006.01)  
C02F 1/28 (2006.01)  
C02F 101/30 (2006.01)  
C02F 103/32 (2006.01)  

(21) s 2010 0031 
(22) 2010.02.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; 

NENNO Vladimir, MD; CARAUŞ Veaceslav, MD 
(54) Procedeu de ob Ńinere a adsorbantului mi-

neralo-carbonic 
(57)  InvenŃia se referă la procedeele de obŃinere 

a adsorbanŃilor mineralo-carbonici şi poate fi 
utilizată pentru epurarea apelor reziduale de 
compuşi organici. 
EsenŃa invenŃiei constă în faptul că se efec-
tuează amestecarea a 60…80% mas. de  
deşeuri de perlit expandat de la procesele de 
filtrare a vinului materie primă şi 20…40% 
mas. de flotoşlam, obŃinut prin electroflotare 
după solubilizarea albastrului de Berlin din 
precipitatele cleioase vinicole, după care se 
efectuează uscarea amestecului până la 
umiditatea remanentă de 7% şi tratarea ter-
mică în condiŃii izotermice la o temperatură 
de 400…500°C timp de 0,5 …1 ore. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Process for producing mineral-carbonic 
adsorbents 

(57) The invention relates to processes for pro-
ducing mineral-carbonic adsorbents and can 
be used for waste water treatment from or-
ganic compounds. 
Summary of the invention consists in that 
there are mixed 60...80 mass% of expanded 
perlite waste from the wine stock filtration 
processes and 20...40 mass% of flotation 
slurry, obtained by electroflotation after dis-
solution of Berlin Blue from glutinous wine 
sediments, thereafter it is carried out drying 
of the mixture up to a residual humidity of 7% 
and its thermal treatment in isothermal condi-
tions at a temperature of 400...500°C during 
0.5...1 hours. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения минерально-угле-
родных адсорбентов 

(57) Изобретение относится к способам полу-
чения минерально-углеродных адсорбен-
тов и может быть использовано для  очи-
стки сточных вод от органических соеди-
нений. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
смешивают 60…80% масс. осадка отрабо-
танного вспученного перлита от процессов 
фильтрации виноматериалов и 20…40% 
масс. флотошлама, полученного электро-
флотацией после растворения Берлинской 
лазури из клеевых винных осадков, после 
чего проводят высушивание смеси до оста-
точной влажности 7% и её термообработку 
в изотермических условиях при температу-
ре  400…500°C в течение 0,5…1 часа. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 295 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 1/02 (2006.01)  

C12G 3/12 (2006.01)  
C07C 57/15 (2006.01)  
C07C 59/42 (2006.01)  

(21) s 2010 0106 
(22) 2010.06.07 
(71)(73) INSTITUłIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTI-

INłIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  TARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; 
GONłA Maria, MD 

(54) Procedeu de ob Ńinere a vinurilor materie 
prim ă pentru distilate de vin 

(57) InvenŃia se referă la industria vinicolă, în spe-
cial la un procedeu de obŃinere a vinurilor 
materie primă pentru distilate de vin. 
Procedeul, conform invenŃiei, include admi-
nistrarea în mustuială sau în mustuială şi în 
must a dihidroxifumaratului acid de sodiu în 
doză totală de 50…200 mg/dm3, limpezirea 
mustului la temperatura de 10…12ºC timp de 
12…18 ore, fermentarea mustului la tempe-
ratura de 14…18ºC şi păstrarea vinurilor ma-
terie primă la temperatura de 14…20ºC în 
decurs de 2…3 luni, totodată administrarea 
dihidroxifumaratului acid de sodiu în must se 
efectuează la etapa de limpezire a acestuia. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining wine stocks for 
wine distillates 

(57) The invention relates to the wine industry, in 
particular to a process for obtaining wine 
stocks for wine distillates. 
The process, according to the invention, in-
cludes the introduction into the mash or into 
the mash and into the must of acid sodium 
dihydroxyfumarate in a total dose of 50...200 
mg/dm3, clarification of must at a tempera-
ture of 10...12°C during 12...18 hours, fer-
mentation of the must at a temperature of 
14...18°C and storage of wine stocks at a 
temperature of 14...20°C during 2...3 months, 
at the same time introduction of acid sodium 
dihydroxyfumarate into the must is carried 
out at the stage of its clarification. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения виноматериалов 
для винных дистиллятов 

(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, в частности к способу 
получения виноматериалов для винных 
дистиллятов. 
Способ, согласно изобретению, включает 
введение в мезгу или в мезгу и в сусло ки-
слого дигидроксифумарата натрия в об-
щей дозе 50…200 мг/дм3, осветление сус-
ла при температуре 10…12°С в течение 
12…18 часов, брожение сусла при темпе-
ратуре 14…18°С и хранение виномате-
риалов при температуре 14…20°С в тече-
ние 2…3 месяцев, при этом введение ки-
слого дигидроксифумарата натрия в сусло 
осуществляется на этапе его осветления. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 296 (13) Y 
(51) Int. Cl.: E04B 2/00 (2006.01)  

E04B 2/02 (2006.01)  
E04C 1/40 (2006.01)  

(21) s 2010 0064 
(22) 2010.04.15 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  TARNOVSCHI Constantin, MD; CORLĂ-

TEANU Nina, MD; TARNOVSCHI Andrei, 
MD; ŞOPOTEAN Alina, MD 

(54) Construc Ńie de perete 
(57) InvenŃia se referă la construcŃie, în special la 

construcŃii de perete al edificiilor şi construc-
Ńiilor. 
ConstrucŃia de perete constă dintr-un strat 
exterior, ce conŃine două blocuri compuse cu 
înălŃime de un etaj, confecŃionate din piatră 
naturală tăiată, un bloc compus de sub fe-
reastră, blocuri superior şi inferior de centură 
din beton armat, amplasate cu formarea go-
lurilor pentru fereastră sau uşă de balcon cu 
fereastră, şi un strat interior din beton termo-
fonoizolant. 

 
  Revendicări: 1 

Fig.: 3 
* 

*     * 
(54) Wall construction 
(57) The invention relates to the construction, in 

particular to the wall constructions of build-
ings and structures. 
The wall construction consists of an outer 
layer, which contains two composite blocks 
of a height of a floor, made of sawn natural 
stone, a composite sill block, top and bottom 
fastening blocks of reinforced concrete, 
placed to form openings for window or bal-
cony door with window, and an inner layer of 
heat-soundproofing concrete. 

 
  Claims: 1 

Fig.: 3 
* 

*     * 
(54) Стеновая конструкция 
(57) Изобретение относится к строительству, в 

частности к стеновым конструкциям зда-
ний и сооружений. 
Стеновая конструкция состоит из внешне-
го слоя, который содержит два составных 
блока высотой в этаж, изготовленных из 
пиленого природного камня, составной 
подоконный блок, верхний и нижний обвя-
зочные блоки из железобетона, разме-
щенные с образованием проемов для ок-

на или балконной двери с окном, и внут-
реннего слоя из теплозвукоизолирующего 
бетона. 

 
 П. формулы: 1 

Фиг.: 3 
 

 
(11) 297 (13) Y 
(51) Int. Cl.: E04C 1/00 (2006.01)  
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(21) s 2010 0084 
(22) 2010.05.03 
(71)(72)(73) CAZAC Veronica, MD; GAINA Georgel, 

MD 
(54) Bloc de construc Ńie şi procedeu de con-

fec Ńionare a acestuia 
(57) InvenŃia se referă la industria materialelor de 

construcŃie, în particular la un bloc de con-
strucŃie şi un procedeu de confecŃionare a 
acestuia. 
Blocul, conform invenŃiei, conŃine lut, ciment, 
emulsie de polivinil acetat, deşeuri mărunŃite de 
polipropilenă şi granule de polistiren expandat, 
în următorul raport al componentelor, % mas.: 
lut                                                        82…90 
ciment                                                     6…8 
emulsie de polivinil acetat                       1…2 
deşeuri mărunŃite de polipropilenă         1…3  
granule de polistiren expandat               2…5. 
Procedeul, conform invenŃiei, include ma-
laxarea lutului cu adăugarea apei până la o 
umiditate de 25...27%, adăugarea consecu-
tivă a cimentului, emulsiei de polivinil acetat, 
deşeurilor mărunŃite de polipropilenă şi a 
granulelor de polistiren expandat, amesteca-
rea componentelor, amplasarea amestecului 
obŃinut într-o formă umezită în 2…3 straturi 
cu compactarea fiecăruia, extragerea blocu-
lui din formă şi uscarea acestuia. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Building block and process for its manu-
facture 

(57) The invention relates to the industry of con-
struction materials, in particular to a building 
block and a process for its manufacture. 
The block, according to the invention, con-
tains clay, cement, polyvinyl acetate emul-
sion, ground polypropylene waste and ex-
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panded polystyrene granules, in the following 
component ratio, mass %:  
clay                                                      82…90 
cement                                                    6…8 
polyvinyl acetate emulsion                      1…2 
ground polypropylene waste                   1…3 
expanded polystyrene granules             2…5. 
The process, according to the invention, in-
cludes mixing of the clay with the addition of 
water up to the humidity of 25…27%, se-
quential addition of cement, polyvinyl acetate 
emulsion, ground polypropylene waste and 
expanded polystyrene granules, mixing of 
the components, placement of the obtained 
mixture into a damped mould in 2…3 layers 
with the compaction of each, extraction of the 
block from the mould and its drying.  

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Строительный блок и способ его изго-
товления 

(57) Изобретение относится к промышленно-
сти строительных материалов, в частно-
сти к строительному блоку и способу его 
изготовления.  
Блок, согласно изобретению, содержит 
глину, цемент, эмульсию поливинилаце-
тата, измельчённые полипропиленовые 
отходы, гранулы вспученного полистиро-
ла, в следующем соотношении компонен-
тов, % масс.: 
глина                                                   82…90 
цемент                                             6…8 
эмульсия поливинилацетата                1…2 
измельчённые полипропиленовые  
отходы                                                    1…3 
гранулы вспученного  
полистирола                                          2…5. 
Способ, согласно изобретению, включает 
смешивание глины с добавлением воды 
до влажности 25…27%, последовательное 
добавление цемента, эмульсии поливи-
нилацетата, измельчённых полипропиле-
новых отходов и гранул вспученного по-
листирола, смешивание компонентов, 
размещение полученной смеси в увлаж-
нённую форму в 2…3 слоя с уплотнением 
каждого, извлечение блока из формы и 
его сушку.         

 
 П. формулы: 2 
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ACADEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD 
(72)  CULEAC Ion, MD; NISTOR Iurie, MD; IOVU 

Mihai, MD; ANDRIEŞ Andrei, MD; BUZDU-
GAN Artur, MD; CIORNEA Viorel, MD; 
PREPELIłA Anatol, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Sistem cu fibr ă optic ă a semnaliz ării de 

pază 
(57) InvenŃia se referă la optoelectronică, şi anu-

me la senzori şi sisteme de pază cu fibră op-
tică şi poate fi utilizată pentru paza clădirilor 
şi teritoriilor, depozitelor de substanŃe chimi-
ce şi deşeuri radioactive, precum şi a obiec-
telor militare, industriale etc. 
Sistemul cu fibră optică a semnalizării de pa-
ză conŃine o sursă de lumină coerentă (1), 
unită cu un segment de fibră optică multimod 
(2), un fotoreceptor (3) şi un formator de 
semnal de alarmă (5), în calitate de formator 
fiind utilizat un computer, care conŃine un di-
ferenŃiator numeric (9) al matricelor a două 
imagini speckle consecutive, un sumator (10) 
al semnalelor-diferenŃă respective ale fiecă-
ror două imagini speckle consecutive şi un 
comparator (11), conectat în paralel la un 
bloc de setare a nivelului de declanşare a 
sistemului de alarmă (12). Comparatorul (11) 
formează semnalul de alarmă când suma 
semnalelor-diferenŃă a două imagini speckle 
consecutive depăşeşte nivelul setat de de-
clanşare a sistemului de alarmă. Fotorecep-
torul (3) este amplasat în câmpul îndepărtat 
al fibrei optice (2) coaxial cu ea şi este exe-
cutat în formă de CCD (Charge-Coupled 
Device) pentru înregistrarea imaginilor 
speckle în câmpul îndepărtat al fibrei optice 
(2) cu viteza de F cadre pe secundă. Pentru 
asigurarea unei valori maxime a raportului 
semnal/zgomot viteza de înregistrare a ca-
drelor imaginilor speckle F este selectată 
conform condiŃiei: 1≤F≤ 5 cadre pe secundă. 
Rezultatul invenŃiei constă în majorarea efi-
cienŃei de lucru, reducerea probabilităŃii 
semnalelor false şi influenŃei zgomotelor 
electromagnetice. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 4 

* 
*     * 
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(54) Fiber-optic intrusion alarm system 
(57) The invention relates to optoelectronics, 

namely fiber-optic sensors and security sys-
tems and can be used to protect buildings 
and territories, depositories of chemical sub-
stances and radioactive waste, as well as 
military, industrial and other objects. 
The fiber-optic intrusion alarm system in-
cludes a coherent light source (1), coupled 
with a segment of multimode optic fiber (2), a 
photodetector (3) and a warning alarm shaper 
(5), in the capacity of which is used a com-
puter, containing a numerical matrix differenti-
ator (9) of two consecutive speckle patterns, 
an adder (10) of the corresponding difference 
signals of each two consecutive speckle pat-
terns and a comparator (11), connected in 
parallel to a warning alarm trip level setting 
unit (12). The comparator (11) forms the alarm 
signal when the sum of difference signals of 
two consecutive speckle patterns exceeds the 
predetermined warning alarm trip level. The 
photodetector (3) is placed in the far field of 
the optical fiber (2) coaxially with it and is 
made as a CCD (Charge-Coupled Device) for 
recording of speckle pattens in the far field of 
the fiber (2) at a rate of F frames per second. 
To ensure the maximum value of the signal to 
noise ratio the F speckle pattern frame re-
cording rate is chosen according to condition: 
1≤F≤5 frames per second. 
The result of the invention is to increase the 
operational efficiency, to reduce the probabil-
ity of false signals and the effects of electro-
magnetic noises. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Волоконно-оптическая система охран-
ной сигнализации 

(57) Изобретение относится к оптоэлектрони-
ке, а именно к волоконно-оптическим дат-
чикам и системам охраны и может быть 
использовано для охраны зданий и терри-
торий, складов химических веществ и ра-
диоактивных отходов, а также военных, 
промышленных и других объектов. 
Волоконно-оптическая система охранной 
сигнализации содержит когерентный ис-
точник света (1), соединенный с отрезком 
многомодового оптического волокна (2), 
фотоприемник (3) и формирователь сиг-
нала тревоги (5), в качестве которого ис-
пользуется компьютер, который содержит 
числовой дифференциатор (9) матриц 

двух последовательных спекловых кар-
тин, сумматор (10) соответствующих раз-
ностных сигналов каждых двух последо-
вательных спекловых картин и компара-
тор (11), подключенный параллельно к 
блоку установки уровня срабатывания 
системы тревоги (12). Компаратор (11) 
формирует сигнал тревоги, когда сумма 
разностных сигналов двух последова-
тельных спекловых картин превышает за-
данный уровень срабатывания системы 
тревоги. Фотоприемник (3) расположен в 
дальнем поле оптического волокна (2) ко-
аксиально с ним и выполнен в виде CCD 
(Charge-Coupled Device) для регистрации 
спекловых картин в дальнем поле волокна 
(2) со скоростью F кадров в секунду. Для 
обеспечения максимального значения от-
ношения сигнал/шум скорость регистра-
ции кадров спекловых картин F выбирает-
ся согласно условию: 1≤F≤5 кадров в се-
кунду. 
Результат изобретения состоит в повы-
шении эффективности работы, уменьше-
нии вероятности ложных сигналов и влия-
ния электромагнитных шумов. 
 

 П. формулы: 2 
 Фиг.: 4 
 
 

 
 
 

 
(11) 299 (13) Y 
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(21) s 2010 0039 
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(71)(72)(73) CHIAN Irina, MD 
(74) COTRUłA Leonid 
(54) Procedeu de demonstrare a informa Ńiei 

publicitare şi de divertisment în salonul 
mijlocului de transport şi dispozitiv de re-
alizare a acestuia 
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(57)  InvenŃia se referă la domeniul de publicitate 
şi poate fi utilizată pentru demonstrarea in-
formaŃiei publicitare şi de divertisment în sa-
loanele mijloacelor de transport, de preferinŃă 
în taxi. 
Procedeul de demonstrare a informaŃiei pu-
blicitare şi de divertisment în salonul mijlocu-
lui de transport şi dispozitivul de realizare a 
acestuia, conform invenŃiei, constau în de-
monstrarea clipurilor video de publicitate şi 
divertisment şi bannerelor cu informaŃie pu-
blicitară combinată din text şi imagini pe 
ecranul (2) monitorului (1) unui dispozitiv de 
demonstrare a informaŃiei publicitare şi de 
divertisment. InformaŃia publicitară şi de di-
vertisment este demonstrată pe ecranele (2) 
monitoarelor (1), montate în faŃa pasagerilor 
în tetierele scaunelor mijlocului de transport. 
Toate clipurile video de publicitate şi diver-
tisment sunt demonstrate simultan în format 
mic într-un sector convenŃional (3) al ecranu-
lui (2) monitorului (1) cu posibilitatea demon-
strării unui clip video într-un alt sector con-
venŃional separat (4) pe ecranul (2) monitoru-
lui (1), în format extins, cu însoŃire sonoră, cu 
posibilitatea vizionării lui un număr nelimitat 
de ori, sau schimbării clipului video, sau vizi-
onării tuturor clipurilor video consecutiv în 
mod automat. Un bloc de informaŃie textuală 
este demonstrat într-un sector convenŃional 
separat (5) în regim „moving text”, iar ba-
nnerele cu informaŃie publicitară combinată 
din text şi imagini sunt demonstrate într-un 
alt sector convenŃional (6) al ecranului (2) 
monitorului (1) în regim „slide”. 
Rezultatul tehnic constă în asigurarea posibi-
lităŃii de selectare a clipurilor video dorite 
pentru vizionarea acestora pe ecranul moni-
torului amplasat în salonul mijlocului de 
transport. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for demonstration of advertising 
and entertaining information in the salon 
of vehicle and device for its realization 

(57) The invention relates to the field of advertis-
ing and can be used to demonstrate the ad-
vertising and entertaining information in the 
salons of vehicles, preferably in a taxi. 
The process for demonstration of advertising 
and entertaining information in the salon of 
vehicle and the device for its realization, ac-
cording to the invention, consist in the de-
monstration of advertising and entertaining 

video reels and banners with combined tex-
tual and image advertising information on the 
screen (2) of the monitor (1) of a device for 
demonstration of advertising and entertaining 
information. The advertising and entertaining 
information is demonstrated on the screens 
(2) of the monitors (1), mounted before the 
eyes of the passengers into the headrests of 
the vehicle seats. All advertising and enter-
taining video reels are simultaneously de-
monstrated in small format in a conditional 
sector (3) of the screen (2) of the monitor (1) 
with the possibility of demonstrating one 
video reel in another separate conditional 
sector (4) on the screen (2) of the monitor 
(1), in a larger format with accompanying 
sound, with the possibility of viewing an 
unlimited number of times, or of changing the 
video reel, or of viewing all video reels con-
secutively automatically. The block of textual 
information is demonstrated in a separate 
conditional sector (5) in the form of a creep-
ing line, and the banners with combined tex-
tual and image advertising information is 
demonstrated in another conditional sector 
(6) of the screen (2) of the monitor (1) in a 
slide mode. 
The technical result is to provide options for 
the desired video reels for their viewing on 
the monitor screen placed inside the vehicle. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ демонстрации рекламно-раз-
влекательной информации в салоне 
транспортного средства и устройство 
для его осуществления 

(57) Изобретение относится к области реклам-
ного дела и может быть использовано для 
демонстрации рекламно-развлекательной 
информации в салонах транспортных 
средств, предпочтительно в такси. 
Способ демонстрации рекламно-развле-
кательной информации в салоне транс-
портного средства и устройство для его 
осуществления, согласно изобретению, 
состоят в демонстрации рекламно-развле-
кательных видеороликов и баннеров с 
комбинированной текстовой и изобрази-
тельной рекламной информацией на эк-
ране (2) монитора (1) устройства для де-
монстрации рекламно-развлекательной 
информации. Рекламно-развлекательная 
информация демонстрируется на экранах 
(2) мониторов (1), смонтированных перед 
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пассажирами в подголовниках сидений 
транспортного средства. Все рекламно-
развлекательные видеоролики одновре-
менно демонстрируются в малом форма-
те в условном секторе (3) экрана (2) мони-
тора (1) с возможностью демонстрации 
одного видеоролика в другом отдельном 
условном секторе (4) на экране (2) мони-
тора (1), в расширенном формате со зву-
ковым сопровождением, с возможностью 
его просмотра неограниченное число раз, 
или смены видеоролика, или просмотра 
всех видеороликов последовательно ав-
томатически. Блок текстовой информации 
демонстрируется в отдельном условном 
секторе (5) в виде бегущей строки, а бан-
неры с комбинированной текстовой и изо-
бразительной рекламной информацией 
демонстрируются в другом условном сек-
торе (6) экрана (2) монитора (1) в слайдо-
вом режиме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технический результат заключается в 
обеспечении возможности выбора желае-
мых видеороликов для их просмотра на 
экране монитора, расположенном в сало-
не транспортного средства. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
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 FG4A Lista brevetelor de invenŃie eliberate la 2010.10.31  

Se publică următoarele date: numărul curent, codul Ńării 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 menŃiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 4025 C2 A61K 36/185 (2006.01)  

A61K 36/73 (2006.01)  
A61K 36/738 (2006.01)  
A61P 13/08 (2006.01) 

a 2009 0085 2009.08.25 3/2010 

2 MD 4026 C2 C07F 1/08 (2006.01)  
C07C 47/56 (2006.01)  
C07C 215/12 (2006.01)  
C12N 1/12 (2006.01)  
C12R 1/89 (2006.01) 

a 2009 0119 2009.11.13 3/2010 

3 MD 4027 C2 G06K 1/00 (2006.01)  
G06K 5/00 (2006.01)  
G06K 9/78 (2006.01)  
G06K 9/80 (2006.01)  
G07D 7/00 (2006.01)  
G07D 7/20 (2006.01) 

a 2007 0321 2007.11.23 3/2010 

4 MD 4028 C2 H02P 9/04 (2006.01)  
F03D 9/00 (2006.01) 

a 2007 0028 2007.02.02 3/2010 

FG9Y Lista brevetelor de invenŃie de scurtă durată  
eliberate la 2010.10.31 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul Ńării 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  
menŃiunea privind acordarea brevetului 

 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16  
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 122 Z G01B 3/06 (2006.01)  

A01B 13/16 (2006.01) 
s 2009 0105 2009.06.04 12/2009 

2 MD 125 Z A61B 17/58 (2006.01) 
A61B 17/68 (2006.01)  
A61B 17/88 (2006.01) 

s 2009 0165 2009.09.07 1/2010 

3 MD 148 Z F24J 2/00 (2006.01)  
F24J 2/24 (2006.01)  
F24J 2/28 (2006.01) 

s 2009 0041 2009.03.27 2/2010 

4 MD 153 Z A01C 1/06 (2006.01)  
C07J 71/00 (2006.01) 

s 2009 0122 2009.07.01 3/2010 

5 MD 154 Z A01C 1/06 (2006.01)  
C07J 71/00 (2006.01) 

s 2009 0123 2009.07.01 3/2010 

6 MD 155 Z A01G 1/00 (2006.01)  
A01G 17/00 (2006.01) 

s 2009 0118 2009.06.26 3/2010 

7 MD 156 Z A01G 17/00 (2006.01)  
A01B 79/02 (2006.01)  
A01G 13/02 (2006.01) 

s 2009 0117 2009.06.26 3/2010 

8 MD 157 Z A01G 17/00 (2006.01) s 2009 0133 2009.07.14 3/2010 
9 MD 160 Z A23L 3/26 (2006.01)  

A23B 7/01 (2006.01)  
A23B 7/02 (2006.01)  
H05B 6/64 (2006.01)  
F26B 3/347 (2006.01) 

s 2009 0127 2009.07.06 3/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10 MD 161 Z A61B 17/42 (2006.01) s 2009 0096 2009.05.25 3/2010 
11 MD 162 Z A61M 27/00 (2006.01) s 2009 0230 2009.12.17 3/2010 
12 MD 163 Z B01F 7/00 (2006.01)  

B01F 7/04 (2006.01) 
s 2009 0235 2009.12.24 3/2010 

13 MD 164 Z B23K 1/00 (2006.01)  
B23K 1/20 (2006.01)  
B23K 31/02 (2006.01)  
B23K 103/04 (2006.01)  
B23K 103/08 (2006.01)  
B23H 1/00 (2006.01) 

s 2009 0055 2009.04.15 3/2010 

14 MD 165 Z C02F 1/42 (2006.01)  
C02F 1/465 (2006.01)  
C02F 5/06 (2006.01)  
C02F 1/54 (2006.01)  
C02F 1/58 (2006.01)  
C02F 3/30 (2006.01) 

s 2009 0061 2009.04.17 3/2010 

15 MD 166 Z C08J 11/04 (2006.01)  
C08J 11/06 (2006.01)  
C04B 18/04 (2006.01)  
C04B 18/16 (2006.01) 
C04B 18/20 (2006.01)  
C04B 18/26 (2006.01)  
B29B 9/02 (2006.01)  
B29B 17/04 (2006.01)  
C01B 31/02 (2006.01) 

s 2009 0205 2009.11.02 3/2010 

16 MD 167 Z C12N 1/12 (2006.01)  
C12N 1/20 (2006.01)  
C07C 337/08 (2006.01)  
C07F 1/08 (2006.01) 

s 2009 0211 2009.11.13 3/2010 

17 MD 168 Z C25D 3/02 (2006.01)  
C25D 5/08 (2006.01)  
C25D 7/04 (2006.01)  
C25D 19/00 (2006.01) 

s 2009 0102 2009.06.04 3/2010 

18 MD 170 Z F01N 3/01 (2006.01)  
F01N 3/02 (2006.01)  
F01N 3/04 (2006.01) 

s 2009 0098 2009.05.29 3/2010 

19 MD 171 Z F17B 1/00 (2006.01)  
F17B 1/16 (2006.01)  
F17B 1/18 (2006.01)  
B01D 53/26 (2006.01)  
B01D 53/34 (2006.01) 

s 2009 0162 2009.09.04 3/2010 

20 MD 172 Z G01B 9/02 (2006.01)  
G01J 1/10 (2006.01)  
G01J 1/42 (2006.01) 

s 2009 0207 2009.11.05 3/2010 

21 MD 173 Z H01B 13/06 (2006.01) 
H01B 3/08 (2006.01) 

s 2009 0233 2008.07.25 3/2010 

22 MD 174 Z H01L 21/203 (2006.01)  
C01G 15/00 (2006.01)  
C01G 19/00 (2006.01)  
C01B 19/04 (2006.01) 

s 2009 0092 2009.05.19 3/2010 

23 MD 175 Z H01L 21/00 (2006.01) s 2009 0234 2008.02.25 3/2010 
24 MD 176 Z H01L 23/00 (2006.01)  

H01L 21/70 (2006.01)  
H01L 21/00 (2006.01)  
H01L 21/02 (2006.01)  
H01L 21/18 (2006.01)  
H01L 21/20 (2006.01)  
C23C 30/00 (2006.01)  
C30B 25/02 (2006.01) 

s 2009 0054 2009.04.15 3/2010 
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă

  Plant variety patent applications

  Заявки на патенты на сорта растений  

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорта растений

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорта растений 

FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase

  Withdrawn plant variety patent applications

  Отозванные заявки на патенты на сорта растений

FC9E Cereri de brevet pentru soi de plantă respinse

  Rejected plant variety patent applications 

  Отклоненные заявки на патенты на сорта растений

MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă

  Nullity of a plant variety patent

  Аннулирование патента на сорт растения

MG9E Încetarea drepturilor asupra brevetului pentru soi de plantă

  Termination of rights in a plant variety patent

  Прекращение действия прав на патент на сорт растения 

MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă

  Surrender of a plant variety patent

  Отказ от патента на сорт растения 

HF9E Revalidarea brevetelor pentru soi de plantă

  Restoration of plant variety patents

  Восстановление патентов на сорта растений

FG9E Lista soiurilor de plante protejate (tabel recapitulativ)

  List of protected plant varieties (recapitulative table)

  Перечень охраняемых сортов растений (сводная таблица)
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FG9E Brevete pentru soiuri de plante  
eliberate la 2010.10.31 / 

Plant variety patents issued on 2010.10.31 / 
Выданные патенты на сорта растений 2010.10.31 

 
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 предостав-
ления 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2003 0058 / 

2003.06.30 
a. INSTITUłIA PUBLICĂ 
"INSTITUTUL DE CERCE-
TĂRI PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECłIA", MD 
 
b. GONCEAROV Iurii, MD; 
CRIVCEANSCHI Victor, MD; 
ROJCO Valentina, MD; 
PÎSLARI Iurii, MD; 
CRAVłOV Iurii, RU; 
DOBROSOTSCOVA 
Valentina, RU;  
TIMOTINA Ecaterina, RU 

SFECLĂ DE ZAHĂR 
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var.  
altissima Doell) 
 
Sugar Beet   
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var.  
altissima Doell)  
 
Сахарная свекла  
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var.  
altissima Doell) 

VILIA 72 / 2010.06.30 

2 v 2003 0062 / 
2003.06.30 

a. INSTITUłIA PUBLICĂ 
"INSTITUTUL DE CERCE-
TĂRI PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECłIA", MD 
 
b. CIOLACU Clara, MD; 
GOLBAN Nicolae, MD; 
VOZIAN Valeriu, MD; 
RASOHIN Ana, MD 

FASOLE 
(Phaseolus vulgaris L. 
var. ellipticus albus) 
 
Bean 
(Phaseolus vulgaris L. 
var. ellipticus albus) 
 
Фасоль  
(Phaseolus vulgaris L. 
var. ellipticus albus) 

TATIANA 68 / 2010.05.31 

3 v 2007 0012 / 
2007.12.20 

a. INSTITUłIA PUBLICĂ 
"INSTITUTUL DE CERCE-
TĂRI PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECłIA", MD 
 
b. MIHAI Veaceslav, MD; 
PERJU Valentin, MD; 
BOTEZATU Mihail, MD; 
CRIVCEANSCHI Victor, MD;  
HROPOTINSCHI Petru,MD 

SFECLĂ DE ZAHĂR 
(Beta vulgaris L.,  
ssp. vulgaris var. 
altissima Doell) 
 
 
Sugar Beet   
(Beta vulgaris L.,  
ssp. vulgaris var. 
altissima Doell)  
 
Сахарная свекла   
(Beta vulgaris L.,  
ssp. vulgaris var. 
altissima Doell) 

SCORPION 69 / 2010.05.31 
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III 
Mărci / Trademarks 

rotecŃia 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 protecŃia 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 SecŃiune se publică datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile 
reînnoite prin procedura naŃională. 

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

 

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of 
registration thereof with the AGEPI in accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the 

Protection of Trademarks. 

According to this Law the trademark is certified by a certificate on registration granted by the AGEPI. 
The certificate on registration confirms the priority date of the trademark and the exclusive right of the 
owner of the trademark for goods and services included in the certificate. 

Data on the field trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the 
national procedure shall be published in this Section. 

The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the 
International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French, 
English and Spanish in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International 
Marks / Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales”. The Gazette includes all relevant data on new 
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries 
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site 
http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html, http://www.wipo.int/madridgazette/en/index.html or 
http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html and on the DVD carrier in the AGEPI library. 

P 

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităŃii de expoziŃie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniŃiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniŃiale 

  Filing date of the initial application 

(330)  łara cererii iniŃiale, codul conform normei ST. 3 OMPI   

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

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

  Date of availability for public of the non-examined application 

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

(580)  Data înscrierii oricărui tip de tranzacŃie privind cererile de înregistrare sau înregistrările (de exemplu: 
modificare de titular, modificare de nume sau adresă, renunŃare, expirare a protecŃiei)  

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului     

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenŃă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenŃiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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

 
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecŃia 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 conŃină documentele prevăzute în art. 30 

din Lege. 

Orice persoană este îndreptăŃită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea 
examinată, să depună o contestaŃie împotriva înregistrării mărcii. 

 

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29  on the Protection of Trademarks an applica-
tion for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI by the applicant in person or through 

a representative. The application shall concern only one trademark and shall contain the documents 
provided in the Art. 30 of the Law. 

Any person may oppose a registration of a trademark within the three months that follow the date of 
publishing the data concerning the examined application. 

 

 

 
* Cerere examinată – cerere de înregistrare a mărcii a cărei procedură de examinare de fond a fost realizată până 
la data de 2008.09.05, în conformitate cu prevederile Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor. 
** Examined application – the application for registration of a trademark the examination procedure of which was 
carried out before 2008.09.05, according to the provisions of the Law No. 588-XIII of  September 22, 1995 on 
Trademarks and Appellations of Origin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Î 

I 
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(210) 021164 
(220) 2007.05.22 
(730) JEX-B S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Industrială nr. 40, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor. 
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Cereri de înregistrare / 
Applications for registration 

 
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecŃia 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 conŃină 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 observaŃii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea 
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziŃie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea 
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 din Lege. 

 

 

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks an application 
for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI in person or through a representative. 

The application shall concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 30 
of the Law. 

Any person concerned may present, within three months following the date of publication of the data 
concerning the filed apllication, with the AGEPI written reasoned observations concerning the refusal 
of the registration of a trademark in accordance with Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition 
against the registration of a trademark on the ground of provisions of Art. 8 of the Law.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Î 

I 
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(210) 026445 
(220) 2010.01.14 
(730) ARMANN ENGINEERING S.R.L., întreprin-

dere mixt ă, MD 
Şos. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcŃie metalice; construcŃii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.16; 26.04.15; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 026588 
(220) 2010.04.08 
(730) Glaxo Group Limited, GB  

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Regatul Unit 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare, cu excepŃia 

produselor pentru distrugerea paraziŃilor, in-
sectelor şi căpuşelor de praf (acarienilor); 
fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
(210) 026832 
(220) 2010.03.09 
(730) SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED, HK  

16/F., Winsome House, 73 Wyndham Street, 
Central, Hong Kong 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
07   - aparate electrice de sudare; aparate (maşini) 

pentru producŃia de băuturi carbogazoase; 
aparate de sudare cu gaz; aparate de vulca-
nizare; aparate pentru purificarea acetilenei; 
pompe de bere; aparate pentru producerea 
apei carbogazoase; maşini poligrafice de 
vopsit; aeratoare; vase de expansiune (părŃi 
de maşini); tobe (părŃi de maşini); bobine me-
canice pentru furtunuri; betoniere (maşini); 
tambure (părŃi de maşini); bobine pentru răz-
boaie de Ńesut; coşuri, Ńevi de fum, cămine 
pentru cazane de abur; grape; buldozere; 
buncăre pentru descărcare mecanică; maşini 
de găurit pentru operaŃiunile miniere; ridică-
toare de vagoane; role de colorat pentru tipo-
grafii; cilindri de laminoare; arbori, arbori cotiŃi 
şi cu manivele; arbori de transmisie; supape 
(părŃi de maşini); ventilatoare pentru motoare; 
fierăstraie (părŃi de maşini); cuzineŃi (părŃi de 
maşini); încălzitoare de apă (părŃi de maşini); 
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porŃi; platforme de foraj; maşini de tuns iarba 
(maşini); garnituri de cardă; generatoare de 
curent electric de urgenŃă; alternatoare; gene-
ratoare de curent continuu; generatoare de 
curent continuu pentru biciclete; generatoare 
de curent electric; generatoare electrice; tobe 
de eşapament pentru motoare; fronturi (cap 
de lucru) pentru foraj (detalii de maşini); fron-
turi (cuŃit) pentru foraj (detalii de maşini); ca-
pete de cilindri; suflaiuri de sudare cu gaz; 
greble mecanice; dezbrobonitoare (maşini); 
trepidare de maşini (sau părŃi de maşini); co-
lectoare de nămol (maşini); gudronatoare; 
motoare; motoare hidraulice; motoare pentru 
aeronave; motoare pentru avioane, motoare 
pentru vehicule pe pernă de aer; motoare 
pneumatice; motoare cu reacŃiune; motoare 
pentru nave marine; motoare de tracŃiune; 
degazoare de apă de alimentare; dezintegra-
toare; timpane (detalii de maşini de imprima-
re); dispozitiv de prindere pentru scule de 
tăiere ale maşinilor, strungurilor; suporturi 
pentru scule de tăiere (detalii maşini); dega-
zator; dispozitive reductoare de tensiune; 
diafragme, membrane pentru pompe; dălŃi 
pentru maşini; cricuri (maşini); cricuri pe şine; 
covor rulant, burghie de mână electrice; mori 
electrice de uz casnic; combine; combine-
liante; piatră de moară; dinŃi pentru maşini de 
greblat; dezintegratoare (maşini) pentru sco-
puri industriale; injectoare pentru motoare; 
incubatoare pentru ouă; scule de taiere (părŃi 
de maşini); unelte manuale (cu excepŃia celor 
acŃionate manual); evaporatoare de aer; ca-
bestane; calandre; calandre de aburi portabile 
pentru Ńesături; escavatoare pentru săpat 
tranşee; carburatori; culisoare pentru maşini 
de tricotat; motoare şi carcase de motor; 
compresoare rutiere; supape de presiune 
(părŃi de maşini); supape cu balamale (părŃi 
de maşini); chei electrice pentru deschis con-
serve; capot (de maşini); roŃi pentru vehicule; 
roŃi, altele decât cele pentru vehicule terestre; 
colectoare de piatră de cazan în cazanele de 
abur; saboŃi de frâne (părŃi de maşini); inele 
pentru rulmenŃi cu bile; inele de piston; inele 
pentru lubrifianŃi (piese de maşini); combine; 
combine de cărbune; truse pentru cazane de 
abur, maşini; compresoare (maşini); compre-
soare de aer (instalaŃii pentru garaj); compre-
soare pentru frigidere; transportoare (maşini); 
bandă transportoare; convertoare pentru topi-
rea oŃelului; condensatoare de aer; condensa-
toare de abur (părŃi de maşini); săpătoare 
(maşini); maşini de fixat piloni; lănci termice 
cu oxigen pentru foraj (maşini); alimentatoare 
mecanice  pentru vite; maşini de tăiat rădă-

cini; cutii pentru matricele de imprimare; cutii 
de transmisie; casetă pentru lubrifianŃi (părŃi 
de maşini); carcase de maşini; cositoare; ca-
zane de abur; râşniŃe de cafea (cu excepŃia 
celor de mână); macarale (părŃi de maşini sau 
de motoare); macarale de pod; macarale 
derrick; robinete (separatoare de apă); pis-
toane de vopsit; manivele (părŃi de maşini); 
cercuri pentru ceramică; discuri de ascuŃit; 
discuri de şlefuire (părŃi de maşini); cultivatoa-
re (maşini); cultivatoare-tractor; brăzdare de 
plug; transportoare pentru benzi; magnetou 
de aprindere; magnetou de aprindere pentru 
motoare; manipulatoare automate (maşini); 
cutii de unsoare (detalii de maşini); maşini de 
bătut unt; matrice de imprimat; volanŃi (ma-
şini); maşini de tuns animale; maşini (strun-
guri) pentru industria textilă; maşini pentru 
fabricarea hârtiei; vibratoare, maşini industria-
le; maşini suflante; maşini de tricotat; maşini 
de îndoire a Ńevilor; maşini de călcat; maşini 
de exploatare a minelor; utilaje pentru scoate-
rea plaselor de pescuit; maşină de sigilare a 
sticlelor; maşini pentru sigilare industriale; 
maşini pentru gofrare, ştanŃare; maşini pentru 
gravat; maşini de finisat; maşini de fărâmiŃare, 
eliminare a deşeurilor, resturilor; maşini de 
ascuŃit lame, freze; utilaje pentru lucrări de 
terasament; maşini de confecŃionat cordoane; 
maşini pentru fabricarea dantelei; maşini pen-
tru fabricarea untului (din lapte etc.); utilaje 
pentru fabricarea Ńigărilor, în mod industrial; 
maşini pentru fabricarea crenvurştilor; maşini 
pentru producŃia stereotipurilor; utilaje pentru 
fabricarea Ńesăturilor tricotate; maşini de fă-
râmiŃat; maşini pentru vopsire; maşini de spă-
lat sticle; maşini de spălat vase; maşini pentru 
umplerea sticlelor; maşini pentru întinderea 
firelor la paletele de tenis; maşini pentru pre-
lucrarea pielii; maşini pentru prelucrarea lap-
telui; maşini pentru prelucrarea sticlei; maşini 
pentru prelucrarea tutunului; decorticatoare 
de cereale; maşini pentru lucrările de vopsire; 
maşini de rafinat; maşini de curăŃare pentru 
fructe şi legume; maşini pentru imprimare pe 
plăci de metal (foi); maşini pentru brasaj; ma-
şini pentru vopsire de protecŃie; maşini pentru 
tăierea, îndreptarea şi şlefuirea pielii; maşini 
pentru producŃia de asfalt; maşini pentru pro-
ducŃia de paste făinoase; maşini pentru pro-
ducŃia de zahăr, maşini pentru combaterea 
buruienilor; maşini de cernere a zgurii, cenu-
şii; maşini pentru covoare (electrice); maşini şi 
aparate pentru şlefuire; maşini pentru ajustări; 
presă de perforat; maşini pentru nituit; maşini 
electrice pentru bucătărie; maşini pentru tur-
nătorii; liseze; maşini de descărnat; maşini 
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pentru spălătorii; maşini pentru mori mecani-
ce; maşini pentru tivit; maşini de cusut; maşini 
pentru stors rufele; maşini de abur, utilaje de 
imprimare, maşini de tipar; maşini rotative de 
imprimare; maşini tipografice; maşini cu aer 
comprimat; linotipuri; maşini de apretat; ma-
şini de filat; maşini de fixat tocuri; maşini de 
umplere a ambalajelor; maşini de ratinat; ma-
şini de decupat; utilaje autopropulsate pentru 
măturarea drumurilor; zdrobitoare, maşini de 
satinat; maşini agricole; maşini de sortare în 
scopuri industriale; maşini de broşat (de cu-
sut); maşini de spălat rufe; maşini de spălat 
(pentru albituri); maşini de spălat plătite în 
avans (automate); maşini de tuns gazonul; 
maşini de uscat rufe; maşini textile; utilaje 
mecanice pentru frământarea aluatului; ma-
şini de bătut; maşini electrice de bătut; utilaje 
de ambalare; maşini de realizat mulura; ma-
şini de fotoculegere; maşini de dărăcit; maşini 
de cusut; maşini de turnat litere de tipografie; 
maşini electromecanice pentru industria chi-
mică; maşini de etichetare; maşini, echipa-
mente de tratament al minereurilor; utilaje, 
instalaŃii de muls (maşini); mori de uz casnic; 
mori de piper; mori de grâu; mori centrifuge; 
comande hidraulice pentru dirijarea motoare-
lor; mecanisme cu roti dinŃate; comande pne-
umatice pentru dirijarea motoarelor; valŃ de 
alimentare (părŃi de maşini); burduf de forjă; 
mixere (maşini); mixere electrice de uz cas-
nic, emulsoare; lamă de agitator; saci pentru 
aspiratoare; treierători; ciocane pneumatice; 
ciocane (părŃi de maşini); ciocane de forjare 
(mici); sonete; tambure mecanice şi motoare 
de barcă; ambreiaje; maşină de tocat carnea 
(maşini); compresori de supraalimentare; ghi-
duri de maşini, strunguri; accesorii pentru 
aspiratoare de praf, pentru împrăştiere de 
parfumuri şi dezinfectante; pompe (maşini); 
pompe (părŃi de maşini sau motoare); pompe 
de aerare pentru acvarii; pompe de vid (ma-
şini); pompe de aer, pompe pentru sisteme de 
încălzire; pompe pentru pomparea berii; pom-
pe de petrol; pompe centrifuge; cuŃite (părŃi de 
maşini); lame de treierători; maşini de tocat 
paie; cuŃite electrice; foarfece electrice; inele 
cu bile pentru rulmenŃi (părŃi de maşini); pul-
verizatoare (maşini); ustensile agricole; axe 
de maşini; separatoare de abur; mandrine 
(părŃi de maşini); burghie (părŃi ale maşinilor, 
strungurilor); manifolde de eşapament  pentru 
motoare; aparat de sudat cu gaz; supraîncăl-
zitoare; transmisii prin roti dinŃate; transmisii 
mecanice pentru vehicule neterestre; lanŃuri 
de transmisie pentru vehicule neterestre; 
bormaşină; ferăstraie (maşini); ferăstraie cu 

lanŃ; pistoale (instrumente folosind cartuşe 
explozive); pistoale de lipit electrice; pistoale 
cu aer comprimat pentru extruziune de mas-
tic; alimentatoare pentru carburatori; alimenta-
toare pentru cazanele maşinilor; platforme de 
încărcare; pluguri; transportatoare cu aer 
comprimat; suspensii (părŃi de maşini); rul-
menŃi antifricŃiune (părŃi de maşini); rulmenŃi 
radiali (lagăre de rostogolire); lagăre de lubri-
fiere; rulmenŃi pentru arborii de transmisie; 
rulmenŃi cu bile; rulmenŃi, lagăre, cuzineŃi, 
bucşe de arbori (părŃi de maşini); elevatoare; 
elevatoare (cu excepŃia celor de  teleschi); 
lifturi de marfă; scripete; fierăstraie cu lamă 
(părŃi de maşini); pistoane (părŃi de maşini 
sau de motoare); pistoane de amortizoare 
(detalii maşini); pistoane pentru motoare; ci-
lindri cu piston; convertoare catalitice de gaze 
de eşapament; convertoare de cuplu; conver-
toare de combustibil pentru motoarele cu ar-
dere internă; prese (maşini industriale); prese 
pentru vin; prese de furaje; prese de tipar; 
prese de tipografii; prese de forjare în matriŃă 
(pentru forjare la fierbinte); transmisii pentru 
autoturisme; transmisii flexibile pentru ascen-
soare, elevatoare; comenzi cu pedale pentru 
maşinile de cusut; echipamente de curăŃat 
sub presiune mare; aparate de curăŃat cu 
vapori; procesoare, roboŃi de bucătărie (elec-
trice); arcuri (părŃi de maşini); războaie de 
Ńesut; poansoane pentru maşini de perforat; 
demaroare cu pedală pentru motocicletă; as-
piratoare; tambure rotunde pentru maşini de 
brodat; radiatoare de răcire pentru motoare; 
pulverizatoare pentru ape reziduale; pulveri-
zatoare de vopsea (maşini); regulatoare (părŃi 
de maşini); regulatoare de presiune (părŃi de 
maşini); regulatoare a apei potabile; regula-
toare de viteză (rotaŃii/minut pentru maşini şi 
motoare); cuŃite (organe de maşini); freze de 
gaze; lame pentru războaie de Ńesut; garnituri 
de aŃe pentru războaie de Ńesut, curele pentru 
maşini; curele de transmisie pentru ventilatoa-
rele motoarelor; curele de transmisie pentru 
generatorul de curent continuu; curele de 
transmisie pentru motoare; centuri de frecare 
la scripeŃi; site; roboŃi (maşini); cutie de etan-
şare (piese de maşini); valŃ tip "feeder" de 
alimentare cu hârtie pentru imprimare; bătă-
toare electrice de uz casnic; bujii pentru mo-
toare cu combustie internă; bujii de încălzire 
pentru motoarele diesel; maşini de întors fâ-
nul; separatoare, separatoare a fazelor de 
abur/de petrol(ulei); separatoare de lapte; 
semănători (maşini); malaxoare; pluguri de 
zăpadă; maşini de legat snopi; maşini de cap-
sulat (piese de motoare); arbori de conexiune 
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a maşinilor; storcătoare de suc electrice de uz 
casnic; tocătoare staŃionare; ventuze pentru 
maşini de muls; maşini-unelte, maşini de file-
tat piuliŃe (cu tarod); maşini de rectificat; ma-
şini-unelte pentru asamblarea bicicletelor; 
maşini de mortezat; utilaje pentru prelucrarea 
pietrelor; utilaje pentru prelucrarea metalului; 
maşini de filetat; maşini de rabotat; maşini de 
Ńesut; strunguri; maşini de frezat; laminoare 
de trefilat; laminoare pentru Ńevi; demaroare 
pentru motoare; startere (părŃi de maşini); 
diamante (detalii de maşini); tabele pentru 
maşini; instalaŃii de aspirare; instalaŃii de divi-
zare; dispozitive de aprindere pentru motoare-
le cu ardere internă; aparate de spălare; ma-
şini de legat baloturi de fân; extractor de mi-
ne; dispozitive pentru deschiderea sau închi-
derea uşilor, hidraulice (detalii de maşini); 
dispozitive pentru curăŃarea gazelor de eşa-
pament ale motoarelor; dispozitive de plasare 
a perdelelor electrice; dispozitive de alimenta-
re cu benzi adezive (maşini); aparate elec-
tromecanice pentru fabricarea băuturilor; apa-
rate electromecanice pentru gătit mâncare; 
dispozitiv de control/conducerea maşinilor sau 
motoarelor; echipamente de curăŃare pentru 
încălŃăminte electrice; dispozitive pentru pole-
ială cu ceară electrice; dispozitive pentru de-
plasarea mărfurilor pe perne de aer; dispoziti-
ve de încărcare-descărcare; dispozitive de 
ridicare; acoperitoare de caroserie (părŃi de 
maşini); prese-filtre; filtre (părŃi de maşini sau 
de motoare); filtre (dispozitive sau aparate); 
filtre de curăŃare a aerului pentru răcirea mo-
torului; forme de turnare (părŃi de maşini); 
forme de tipărire; fragmente de frână; fuse 
(ale axelor şi arborilor); centrifuge (maşini); 
lanŃuri de ridicare (părŃi de maşini); lanŃuri de 
ridicare (detalii de maşini); cilindri de motoare; 
cilindri de maşini; cilindri de imprimare; su-
veici (părŃi de maşini); articulaŃii universale, de 
cardan; scripeŃi (părŃi de maşini); furtunuri de 
aspiratoare; perii (părŃi de maşini); perii pentru 
generatorul de curent continuu; perii electrice 
(părŃi de maşini); perii de cărbune pentru ma-
şini electrice; injectoare; economizoare de 
combustibil pentru motoare; excavatoare; 
excavatoare cu lopeŃi; elevatoare (scări rulan-
te) agricole; motoare electrice; ciocane elec-
trice; maşini de polizat electrice; detalii de 
schimb (cartuşe) pentru maşini de filtrare; 
escalatoare; ancore mici automate (bărci de 
salvare); 

 

08   - diamante pentru tăiat sticlă; aparate pentru 
imprimat tatuaje; berbeci (scule); bare de ha-
vare; aparate de ras electrice şi neelectrice, 
pietre pentru ascuŃit coase; pile metalice pen-

tru ascuŃit; burghie mici; burghie; burghie pen-
tru dulgheri; burghie de mână (scule); bascu-
le; furci pentru plivitul manual; furculiŃe (tacâ-
muri); furci; cositoare manuale (maşini de 
tuns gazonul); harpoane; harpoane pentru 
pescuit; cleşti de scos cuie (extractoare de 
cuie); greble; arbore portburghiu; suporturi 
pentru pietre de ascuŃit; dălŃi; dălŃi de piatră 
(de gravat); cricuri de mână; maşini de găurit 
(bormaşini); bastoane pentru poliŃie; cazmale; 
rindele de fasonat; teşitoare; dălŃi; ace de 
gravare; cuŃite; unelte de grădinărit manuale; 
scule abrazive (manuale); ştanŃe de numero-
tare; fiare de gofrat metalul; instrumente pen-
tru decantarea lichidelor; aparate pentru epilat 
electrice şi neelectrice; instrumente pentru 
ascuŃirea suprafeŃelor de tăiat; instrumente de 
marcat vitele; unghiere electrice sau neelec-
trice; deschizătoare de stridii; pietre de polizat 
(instrumente de poleit); aparate pentru făcut 
găuri în urechi; instrumente pentru tăiat Ńevi; 
nituitoare manuale (unelte de mână); mandri-
ne (scule de mână); scule pentru ascuŃit (aş-
chietoare); scule manuale acŃionate manual; 
unelte de ştampilat; târnăcoape; concasoare; 
pietre abrazive; boxuri (arme); poantouri; 
pumnale; târnăcoape; bătătoare-ciocane; 
cleşte de ştanŃat; lame; filiere inelare; chei 
pentru piuliŃe; cupe de vin (căuşe); bene ma-
nuale; linguri (bene) pentru turnătorii; arbori 
cotiŃi; calapoade pentru pantofi (unelte de 
cizmărie); topoare pentru despicarea canele-
lor, locaşuri; inele pentru coase; compostoare 
pentru bilete; maşini de recoltat; berbeci; coa-
se; coase cu mâner scurt; vătraie; discuri 
abrazive cu şmirghel; baroase (ciocane); cul-
tivatoare cu cuŃite extirpatoare de buruieni; 
cleşti (pense); pioleŃi pentru gheaŃă; lame 
(scule de mână); lame de ras; fierăstraie cu 
traforaj; spatule pentru tencuieli; greble pentru 
golf; lopeŃi; mistrii; macete; maşini de tuns 
barba; maşini de tuns părul electrice şi 
neelectrice de uz personal; aparate de tuns 
animale (scule); tarozi (scule); foaie pentru 
cămine; săbii, spade; ciocane; dălŃi de ştemuit 
cu vârf rotunjit; ciocane ascuŃitoare; ciocane 
de zidar; buterole; sape; prăşitoare pentru 
tratamentul podgoriilor; maşini de tocat carne; 
truse de manichiură; truse de manichiură 
electrice; truse de pedichiură; pile-ace; pile; 
truse de bărbierit; scule de punere a aŃei în 
ac; cuŃite pentru tăiat brânză; cuŃite pentru 
tăiat ouă; cuŃite pentru pizza; cuŃite de rindea; 
cuŃite de cojit; chei pentru deschiderea cutiilor 
de conserve; cuŃite pentru potcovărie; molete; 
cuŃite de vânătoare, bricege (de buzunar); 
bricege de altoit; cosoare de grădină; cuŃite; 
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foarfece de metal; foarfece de tuns vitele; 
foarfece mecanice pentru tuns; foarfece de 
grădină; foarfece; teci de săbii; tocătoare de 
legume; unelte agricole acŃionate manual; 
arme albe; pietre de polizor; şurubelniŃe; săbii; 
spade; manşoane de alezoare; mandrine pen-
tru maşini de găurit; perforatoare (scule); pile 
de unghii; pile de unghii electrice; fierăstraie; 
beschii; pensete; pensete pentru epilare; pis-
tolete manuale pentru extrudare de masticuri; 
pistolete de pulverizat; filiere (unelte); instru-
mente pentru culesul fructelor; pânze de fie-
răstraie (părŃi de unelte); centuri pentru unel-
te; argintărie (cuŃite, furculiŃe şi linguri); fiare 
de gofrat Ńesătura; dispozitive manuale 
neelectrice de ondulat părul; colectoare de 
monede; instrumente de poleit unghiile (elec-
trice sau neelectrice); darace; perforatoare; 
perforatoare pentru ştifturi; poansoane; pulve-
rizatoare pentru insecticide; vaporizatoare 
pentru insecticide; alezoare; furci de plivit; 
rame pentru fierăstraie de mână; rame pentru 
ferăstraie; raşpele; scule aşchietoare; satâre 
(cuŃite); freze pentru curăŃarea suprafeŃelor; 
şpighel pentru gravură; piele de ascuŃit briciul; 
piele de ascuŃit bricele pentru unelte de tăiere 
din piele; rindele; cavile de matisit; burghie; 
burghie (parŃi ale sculelor de mână); burghie 
de filetat (părŃi ale sculelor de mână); foarfece 
de grădină; tacâmuri de argint (argintărie) 
(cuŃite, furculiŃe şi linguri); cosoare; seceri; 
cuŃitoaie; raclete, mistrii (lopeŃi) de grădină; 
dălŃi; dălŃi de călăfătuit; dălŃi concave (semi-
circulare); cutii de ongleu; dispozitive de 
strângere; mojare de pisat; dangale (stigma-
te); securi (bărzi); tesle (scule); menghine; 
toporişti; topoare; maiuri; maiuri (compactoare 
pentru pământ); borace (burghiu cu clichet) 
(unelte de mână); instrumente de tăiat Ńevi; 
echere; alonje pentru burghie de filetat; apa-
rate de ameŃit vite; aparate pentru distrugerea 
dăunătorilor (paraziŃilor) de plante; echipa-
mente şi accesorii pentru sacrificarea anima-
lelor (măcelărie); dispozitive şi accesorii, apa-
rate pentru jupuirea animalelor (măcelărie); 
întinzătoare de fire şi benzi metalice; fiare de 
călcat neelectrice; fiare de călcat neelectrice 
manuale; tocuri pentru aparate de ras; impri-
mante cu scriere în relief; răzuitoare (scule); 
freze; sule din metal; tocătoare; spatule; baio-
nete; cleşti, cleşti (foarfece) de îndreptat fitilul; 
fiare de ondulat; spărgătoare de nuci; cleşti 
de zahăr; instrumente pentru îndepărtarea 
cuticulei; cleşti de unghii; cleşti pentru întors 
genele; 

 

09   - DVD-playere, distribuitoare de bilete; automa-
te de muzică preplătite; distribuitoare automa-

te; autopompe pentru incendii; roboŃi telefo-
nici; acumulatoare electrice; acumulatoare 
electrice pentru vehicule; actinometre; alida-
de; altimetre; ampermetre; anemometre; 
anozi; antene; anticatozi; apertometre (opti-
ce); echipamente pentru scafandri; aparate de 
frecvenŃă înaltă; instrumente şi maşini pentru 
testarea materialelor (cu excepŃia echipamen-
telor medicale); aparate de teleghidaj; aparate 
electrodinamice pentru comanda de la distan-
Ńă a macazurilor de căi ferate; aparate elec-
trodinamice pentru comanda la distanŃă a 
semnalelor; echipamente de monitorizare şi 
control electrice; aparatură de înregistrare a 
sunetelor; aparate de distilare de uz ştiinŃific; 
aparate de difracŃie (microscopie); aparate 
pentru analiza compoziŃiei aerului; dispozitive 
de numărat timbre poştale; aparate pentru 
transmisia sunetului; aparate electrice pentru 
sudura ambalajelor de plastic; aparate de 
fermentat pentru laborator; aparate de tăiat cu 
arc electric; aparate de sudură electrică; apa-
rate de respiraŃie, cu excepŃia celor de respi-
raŃie artificială; aparate de respiraŃie subacva-
tică; aparate şi instalaŃii pentru producerea de 
raze X (cu excepŃia celor de uz medical); case 
de numărat banii; aparate electrice de comu-
tare; staŃii telefonice; alambicuri pentru expe-
rienŃe de laborator; aparate de proiecŃie; radi-
aŃii Roentgen (cu excepŃia celor de uz medi-
cal); radiaŃii Roentgen pentru scopuri industri-
ale; aparate de sudură electrică; fotocopia-
toare; semnalizatoare (intermitente); aparate 
stereoscopice; telegrafe (aparate); aparate 
telefonice; aparate transmiŃătoare (telecomu-
nicaŃii); telecopiatoare; aparate fototelegrafi-
ce; aparate electrice de aprindere la distanŃă; 
hidrometre pentru acid; hidrometre pentru 
măsurarea densităŃii soluŃiilor acide; aerome-
tre pentru acizii din baterii; aerometre; balize, 
balize luminoase; barometre; baterii anodice; 
baterii galvanice; baterii pentru lanterne; bate-
rii pentru sisteme de aprindere; baterii solare; 
balanŃe romane (steelyards), pompe de com-
bustibil pentru staŃiile de servicii tehnice; beta-
troane; binocluri; etichete electronice pentru 
mărfuri; benzi magnetice (calculatoare); uni-
tăŃi de memorie pentru calculatoare; furtunuri 
de incendiu; brăŃări de identificare magnetice; 
pânze de cort pentru lucrări de salvare; gea-
manduri de semnalizare; geamanduri de sal-
vare; geamanduri de marcare; compasuri; 
vacuummetre; electrolizoare; variometre; cân-
tare; cântare de birou pentru scrisori; pod-
basculă; cântare de precizie; balize (jaloane 
de marcare - instrumente geodezice); camere 
video; casete pentru camere video; videotele-
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foane; ecrane video; vizoare pentru aparate 
fotografice; fişe; prize de curent; şuruburi mi-
crometrice pentru dispozitive şi instrumente 
optice; viscozimetre; conjunctoare; undame-
tre; voltmetre; porŃi pentru parcări ale vehicu-
lelor (cu plată în avans (preplată)); semnale 
mecanice; clapete închise (electrice); redre-
soare de curent; calibre (instrumente de mă-
surare); aparate pentru analiza gazelor; ga-
zometre; galvanometre; aparate heliografice; 
higrometre; hidrometre; greutăŃi; vizoare opti-
ce pentru uşi; holograme; trasatoare paralele; 
difuzoare; fire cu plumb pentru loturi şi sonde; 
plombe de fire cu plumb; telemetre; densime-
tre; densitometre; componente optice; detec-
toare; detectoare de helenium; detectoare de 
fum; detectoare a monedelor falsificate; dia-
pozitive (fotografie); diapozitive (aparate de 
proiecŃie); diafragme pentru aparate fotografi-
ce; dictafoane; dinamometre; dischete; discuri 
acustice; discuri magnetice; discuri optice; 
discuri de calcul; unităŃi de disc pentru calcu-
latoare (drivere); unităŃi de disc (drivere) cu 
schimbare automată a discurilor (pentru com-
putere); cipuri ADN; panouri de semnalizare 
electronice; capacitate (măsuri de -); veste 
pentru înot; veste antiglonŃ; veste de salvare; 
fire de identificare pentru cabluri electrice; 
cleme nazale pentru înotători şi scafandri; 
lacăte electrice; emiŃătoare de semnale elec-
tronice (dispozitive de avertizare); sonerii 
electrice de avarie; sonerii electrice de uşi; 
sonerii de avertizare; aparate pentru transmi-
terea sunetului; oglinzi pentru lucrări de in-
specŃie; semnalizări luminoase sau mecanice; 
semnalizări luminoase; sonde de adâncime; 
sonde de uz ştiinŃific; buzere; buzere electri-
ce; ace pentru pick-upuri; calibre (instrumen-
te de măsură); indicatoare (aparate de măsu-
rare) de presiune; simulatoare pentru condu-
cerea sau testarea vehiculelor; invertoare 
(electrice); indicatoare de presiune; indicatoa-
re (electrice); indicatoare de temperatură; 
incubatoare pentru culturi bacteriene; instru-
mente de măsură; instrumente matematice; 
instrumente de nivelare; instrumente topogra-
fice; azimutale; interfeŃe (calculatoare); apara-
te de ionizare (altele decât ionizatoare de 
aer); parascântei; cabluri coaxiale; cabluri cu 
fibră optică; cabluri electrice; gabarite (cali-
bre); şublere; calibre de filetat; calculatoare; 
calculatoare de buzunar; camere de decom-
presie; camere de filmare; creioane electroni-
ce pentru unităŃi de afişaj vizual; suporturi de 
bobine electrice; cartele magnetice de identi-
ficare; cartuşe pentru jocuri video; cartele 
magnetice cu codare; căşti de protecŃie pen-

tru echitaŃie; căşti de protecŃie; casete pentru 
plăci fotografice; case de numărat bani; ca-
tozi; casete de inductori; bobine electrice; 
bobine electromagnetice; bobine utilizate în 
fotografie; filme (pelicule) expuse; tastaturi de 
calculator; valve solenoide (întrerupătoare 
electromagnetice); cleme electrice; agende 
electronice; butoane de sonerii; suporturi de 
mausuri; codificatoare magnetice; vizoare 
antiorbire (de protecŃie); colectori electrici; 
inele de calibrare; costume de protecŃie pen-
tru aviatori; comutatoare; compact-discuri 
(audio-video); compact-discuri (CD optice); 
comparatoare; compasuri marine; calculatoa-
re; computere portabile; condensatoare elec-
trice; contacte electrice; contacte electrice din 
metale preŃioase; conuri de vânt (indicatoare 
de vânt); cutii de derivaŃie (electrice); cutii de 
distribuŃie (electrice); cutii de joncŃiune ( elec-
trice); carcase de acumulatoare; carcase de 
difuzoare; costume speciale de scafandru; 
discuri reflectorizante individuale, ataşate la 
haine, pentru prevenirea accidentelor de tra-
fic; capace de protecŃie pentru prize; loch-uri 
(aparate de măsurare); lasere, (cu excepŃia 
celor utilizate în scopuri medicale); lactoden-
simetre; lactometre; lămpi pentru laboratoare 
fotografice; lămpi de neon (tuburi luminoase 
pentru publicitate); tuburi electronice cu catod; 
tuburi cu catod utilizate în domeniul electroni-
cii; tuburi electronice de amplificatoare; lămpi 
flash (fotografie); benzi pentru curăŃarea ca-
petelor de citire-scriere; benzi magnetice; 
benzi magnetice pentru înregistrare video; 
benzi de măsură; scări de salvare 
antiincendiare; rigle de măsurare; rigle de 
calcul; lentile de contact; lentile corectoare 
(optice); lentile optice; lentile de ochelari de 
montat; condensatoare optice; linii de sondaj; 
conducte de electricitate; linguri dozatoare; 
lupe; lupe textile; magneŃi; magneŃii decora-
tivi; manechine pentru exerciŃii de prim ajutor 
(aparate de instruire); manipulatoare de tip 
maus; manometre; măşti pentru scafandri; 
măşti pentru sudori; măşti de protecŃie; mate-
riale pentru conducte de electricitate (fire, 
cabluri); maşini contabile; maşini de votat; 
maşini pentru numărarea şi sortarea banilor; 
maşini şi instrumente pentru testarea materia-
lelor; maşini de cusut pentru rotunjirea colŃuri-
lor; megafoane; diafragme acustice; membra-
ne pentru echipamente ştiinŃifice; detectoare 
de obiecte metalice de uz industrial sau mili-
tar; metronoame; metri (instrument de măsu-
rare); riglă gradată simplă; instrumente de 
măsurat în croitorie; mecanisme pentru distri-
buitoare automate cu preplată; mecanismele 



MĂRCI  MD - BOPI 11/2010 

 51

de plată în avans pentru televizoare; declan-
şatoare fotografice; micrometre; microproce-
soare; microscoape; microtoame; microfoane; 
modeme; parafulgere; monitoare (hardware 
pentru calculatoare); desene animate; borne 
electrice; manşoane de legătură pentru ca-
bluri electrice; truse de disecŃie (microscopie); 
dispozitive de protecŃie pentru dinŃi; genun-
chiere pentru lucrători; pompe de combustibil 
autoreglatoare; distribuitoare de carburanŃi 
pentru benzinării; căşti; nivelmetre optice; 
verniere; suporturi pentru înregistrări sonore; 
suporturi de date magnetice; suporturi de date 
optice; şosete încălzite electric; învelişuri pen-
tru cabluri electrice; învelişuri de identificare 
pentru fire electrice; aparate de cântărit; echi-
pamente de birou cu cartele perforate; echi-
pamente speciale de laborator; încălŃăminte 
de protecŃie împotriva accidentelor, radiaŃiei şi 
focului; obiective (optică); obiective pentru 
astrofotografie; aparate pentru verificarea 
ouălor; extinctoare; garduri electrificate; limita-
toare electrice; îmbrăcăminte de protecŃie 
împotriva accidentelor, radiaŃiilor şi focului; 
îmbrăcăminte de protecŃie împotriva focului; 
îmbrăcăminte din azbest de protecŃie împotri-
va focului; îmbrăcăminte specială de labora-
tor; ozonizoare; octante; oculare; ohmmetre; 
suporturi pentru încheietura mâinii pentru 
utilizarea computerului; rame de ochelari; 
rame pentru lornioane; oscilografe; fire cu 
plumb; oglinzi optice; ochelari (optică); oche-
lari de soare; ochelari de sport; panouri pentru 
semnalizare luminoasă sau mecanică; posturi 
radiotelefonice; lornioane; traducătoare elec-
tronice portabile; emiŃătoare (legătura la dis-
tanŃă); emiŃătoare de semnale electronice; 
întrerupătoare electrice; periscoape; mănuşi 
pentru scafandri; mănuşi protectoare din az-
best; mănuşi de protecŃie împotriva accidente-
lor; mănuşi de uz industrial pentru protecŃie 
contra razelor X; cuptoare de laborator; pipe-
te; pirometre; planimetre; planşete topografice 
(instrumente de topografie); plăci pentru acu-
mulatoare electrice; plachete de siliciu pentru 
circuite integrate; CD playere (cititoare opti-
ce); cititoare de casete; filme pentru înregis-
trarea sunetelor; filme Roentgen expuse; filme 
expuse; plute de salvare; tăvi de laborator; 
semiconductori; polarimetre; pompe de in-
cendiu; flotoare pentru înot; centuri de salva-
re; disjunctoare (siguranŃe); siguranŃe fuzibile; 
transformatoare electrice; teleruptoare; apara-
te pentru analiza alimentelor şi furajelor; apa-
rate pentru diagnosticare (altele decât de uz 
medical); aparate electrotermice de ondulare 
a părului; aparate pentru măsurarea distanŃe-

lor; aparate pentru măsurarea vitezei (fotogra-
fie); aparate pentru măsurarea grosimii pieilor, 
piei de animale; aparate pentru măsurarea 
grosimii pielii; aparate de control a vitezei 
vehiculelor; echipamente pentru procesul de 
predare; aparate pentru înregistrarea timpului; 
aparate electrice pentru demachiat; teleim-
primatoare (aparate de înregistrare de la dis-
tanŃă); aparate şi instrumente pentru astro-
nomie; aparate şi instrumente topografice; 
aparate şi instrumente de cântărire; aparate şi 
instrumente de navigaŃie; aparate şi instru-
mente optice; aparate şi instrumente pentru 
fizică; aparate şi instrumente pentru chimie; 
aparate de măsurare; aparate electrice de 
măsurare; instrumente de control pentru ca-
zane de abur; instrumente de cosmografie; 
aparate meteorologice; aparate marine de 
semnalizare; aparate de supraveghere; apa-
rate de comandă pentru vehicule (calculatoa-
re de bord); aparate de navigaŃie prin satelit; 
aparate de control electrice; aparate de măsu-
ră de precizie; instrumente cu lunete optice; 
receptoare (audio-video); prisme (optică); 
aprinzătoare de Ńigară pe tabloul de bord al 
vehiculelor; imprimante; dispozitive de schim-
bare a acului în pick-upuri; suporturi de retor-
te; dispozitive pentru uscare folosite în foto-
grafie; dispozitive de curăŃare a discurilor 
acustice; bătătoare pentru stingerea incendi-
ilor; lunete de vizoare pentru arme de foc; 
eprubete; buşoane indicatoare de presiune 
pentru supape; fire magnetice; fire de telegraf; 
fire de telefon; fire electrice; conducte electri-
ce; fire de cupru izolate; fire fuzibile din aliaje 
metalice; programe de calculator; programe 
pentru jocuri pe calculator; programe înregis-
trate de operare pe calculator (software); pick-
upuri; procesoare (unităŃi centrale de prelu-
crare a informaŃiei); tije pentru a găsi surse de 
apă subterană; publicaŃii electronice descăr-
cabile; pupitre electrice de distribuŃie; tablouri 
de comandă electrice; radare; tuburi acustice; 
piloni de antenă radio; emiŃătoare (telecomu-
nicaŃii); aparate de radio; aparate de radio 
pentru vehicule; rame pentru diapozitive; ras-
tere pentru fotogravuri; aparate portative de 
emisie-recepŃie; aparate de protecŃie (regula-
toare) contra supratensiunii; regulatoare de 
tensiune pentru vehicule; regulatoare pentru 
iluminat (electrice); regulatoare pentru ilumi-
narea scenei; regulatoare de viteză pentru 
pick-upuri; reductoare (electrice); tăvi de clăti-
re folosite în fotografie; scule de tâmplărie; 
relee de timp; relee electrice; centuri de sigu-
ranŃă (altele decât cele pentru scaune de ve-
hicule şi echipamente sportive); radiografii, cu 
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excepŃia celor de uz medical; reostate; apara-
te de respiraŃie (cu excepŃia celor de respira-
Ńie artificială); respiratorii (filtre pentru maşini); 
retorte; refractometre; refractoare; grile de 
baterii de acumulatoare; pâlnii pentru difuzoa-
re; zaharimetre; cabluri pentru fibre optice; 
semafoare; fluiere pentru chemarea câinilor; 
fluiere de semnalizare, de urgenŃe; sextanŃi; 
inductoare electrice; plase de siguranŃă; plase 
de protecŃie împotriva accidentelor; avertizoa-
re de incendiu; avertizoare luminoase sau 
mecanice; sirene; scanere (echipamente de 
prelucrare a datelor); cartele cu circuite inte-
grate (smart carduri); conexiuni de cabluri 
(electricitate); conexiuni electrice; sonare; 
sonometre; balast pentru sisteme de iluminat; 
rezistenŃe electrice; spectrografe; spectro-
scoape; indicatoare de viteză; alcoolmetre; 
sateliŃi pentru uz ştiinŃific; dispozitive de pro-
tecŃie în caz de accidente, de uz individual; 
materiale audiovizuale de instruire; posturi 
radiotelegrafice; posturi radiotelefonice; lentile 
pentru ochelari; sticlă optică; sticlă acoperită 
cu un strat conductor electric; lentilă de pro-
tecŃie contra luminii; aparate-receptor stereo 
portabile; stereoscoape; nave de stingere a 
incendiilor; sulfitometre; neseseruri pentru 
telefoane; uscătoare folosite în fotografie; 
sferometre; circuite integrate; circuite impri-
mate; contoare; parcometru; dispozitive de 
numărat timbre poştale; înregistratoare kilo-
metrice pentru vehicule; tahometre; abace; 
tahimetre; tampoane de urechi; tampoane de 
urechi utilizate pentru scufundări; tahometre; 
procesoare de text; televizoare; telescoape; 
telepromptere; teleimprimatoare; telefoane 
portabile; teodolite; termometre (cu excepŃia 
celor medicale); termostate; termostate pentru 
vehicule; creuzete (de laborator); braŃe acus-
tice pentru pick-upuri; totalizatoare; tranzis-
toare (electronice); raportoare (instrumente de 
măsură); supravoltoare; transformatoare elec-
trice; triunghiuri de semnalizare pentru vehi-
culele în pană; cabluri de demaror pentru 
motoare; tuburi cu descărcare electrică (altele 
decât pentru iluminat); tuburi capilare; tuburi 
de radiaŃii Roentgen (cu excepŃia celor de uz 
medical); receptoare telefonice; turnichete 
automate; indicatoare de cantitate; avertizoa-
re automate de pierdere a presiunii în instala-
Ńiile pneumatice; indicatoare de nivel de ben-
zină; indicatoare de nivel de apă; indicatoare 
de pierderi electrice (la sol sau la unitatea de 
masă); pontator electronic a emisiei de lumi-
nă; indicatoare de pantă; nivelmetre (instru-
mente pentru determinarea orizontalităŃii); 
nivelmetre cu mercur; nivelmetre cu alcool; 

urometre; amplificatoare; acceleratoare de 
particule; jicloare contra incendiului; instalaŃii 
electrice pentru comandă de la distanŃă a 
operaŃiunilor industriale (în industrie); aparate 
de comandă pentru vehicule; dispozitive de 
echilibrare; magnetoscoape; aparate pentru 
reproducerea sunetului; maşini de facturat; 
aparate pentru galvanoplastie; dispozitive 
electrice pentru închiderea uşilor; înregistra-
toare cu bandă magnetică (sunete, imagini, 
informaŃii); dispozitive de protecŃie împotriva 
razelor Roentgen (altele decât de uz medical); 
aparate de joc concepute pentru a fi utilizate 
cu receptoare de televiziune; dispozitive de 
securitate în transportul feroviar; dispozitive 
de tratare a informaŃiei; dispozitive electrice 
de deschidere a uşilor; dispozitive (aparate) 
pentru transvazarea oxigenului; instalaŃii elec-
trice pentru prevenirea furtului (antifurt); dis-
pozitive electrice pentru atragerea şi uciderea 
insectelor; aparate pentru divertisment con-
cepute pentru a fi utilizate cu ecran de televi-
ziune; aparate pentru înregistrarea timpului; 
dispozitive de tăiere a filmului; dispozitive de 
uscare a filmelor (fotografii); dispozitive pentru 
citirea optică a caracterelor; dispozitive de 
comandă pentru ascensoare; aparate pentru 
centrarea diapozitivelor; aparate de dozat; 
încărcătoare pentru acumulatoare electrice; 
avertizoare acustice; aparate şi maşini pentru 
sondare; dispozitive şi echipament de salvare; 
aparate şi dispozitive pentru montarea filmelor 
de cinematograf; dispozitive catodice de pro-
tecŃie împotriva coroziunii; cuploare (informa-
tică); periferice de calculatoare; dispozitive 
antiparaziŃi (electricitate); aparate de demag-
netizare a benzilor magnetice; cuploare acus-
tice; dispozitive de alarmă (alarmă antifurt); 
dispozitive de semnalizare a accidentelor; 
semnalizatoare de ceaŃă (cu excepŃia semna-
lelor utilizând o explozie); maşini de adunat; 
cititoare (maşini de lectură, informatică); apa-
rate de control a căldurii; fotocopiatoare (foto-
grafice, electrostatice, termice); cititoare de 
coduri de bare; fiare de călcat electrice; filtre 
pentru măşti respiratorii, filtre pentru raze 
ultraviolete pentru fotografie; filtre (fotografie); 
lanterne "magice"; lanterne optice; lanterne 
de semnalizare; camere fotografice; aparate 
de satinat fotografii tipărite (fotografii), obtura-
toare (fotografie); camere obscure (fotogra-
fie); fotometre; flash (impuls de lumină); apa-
rate de mărit (fotografie); celule fotovoltaice; 
tocuri (cutii) pentru lentile de contact; tocuri 
pentru ochelari; tocuri pentru ochelari fără 
braŃe; cutii pentru lame de microscop; cutii 
speciale pentru aparate şi materiale fotografi-
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ce; cromatografe de laborator; cronografe 
(aparate de înregistrare a timpului); lănŃişoare 
pentru ochelari fără braŃe; ciclotroane; com-
pasuri (instrumente de măsurare); frecvenŃ-
metre; clepsidre pentru fiert ouă; învelişuri de 
protecŃie de incendiu; cipuri (circuite integra-
te); pedometre; baloane meteorologice; rame 
pentru instalarea ecranelor de sursă punctua-
lă de lumină; paravane de azbest pentru 
pompieri; căşti de protecŃie pentru sport; apă-
rătoare împotriva orbirii; trepiede pentru ca-
mere foto; tablouri electrice de conexiune; 
tablouri electrice de distribuŃie; ecrane de 
proiecŃie a feŃei; ecrane de proiecŃie; ecrane 
radiologice de uz industrial; ecran fluorescent; 
ecrane fotografice; exponometre; electrozi 
pentru sudură; ciocane electrice de lipit; ca-
blare (cabluri electrice); elemente galvanice; 
epidiascoape; ergometre; ancore electrice; 

 

11   - abajururi; baterii acumulatoare de aburi; acu-
mulatoare de căldură; dispozitive antijivraj 
pentru vehicule; încălzitoare de apă; aparate 
pentru distilare; aparate pentru uscare; apara-
te pentru dezinfectare; aparate pentru dez-
odorizarea aerului; aparate pentru bronzat, 
aparate pentru ionizarea aerului; aparate pen-
tru maşini de cafea; aparate de răcirea băutu-
rilor; aparate pentru uscarea mâinilor în spălă-
torii; aparate şi maşini pentru tratarea apei; 
aparate şi maşini frigorifice; maşini şi echipa-
mente pentru uscare, aparate pentru congela-
re; aparate pentru uscat rufe, aparate pentru 
uscarea fructelor; armaturi metalice pentru 
cuptoare, furnale; cuve de răcire pentru cup-
toare; vase de expansiune pentru sisteme 
centrale de încălzire; coloane de rafinare prin 
distilare; bideuri; boilere; căzi de apă minera-
lă, căzi pentru baie de şezut; aparate electrice 
pentru copt vafe; ventilatoare (de aer condiŃio-
nat); ventilatoare (părŃi pentru instalaŃii de aer 
condiŃionat); ventilatoare de uz casnic (elec-
trice); frigare, vitrine frigorifice; încălzitoare de 
apă; instalaŃii de deschidere a apei pentru 
toalete, încălzitoare de aer; purificatoare de 
aer pentru bucătării; generatoare de gaz (in-
stalaŃii); condensatoare de gaz (care nu sunt 
părŃi de maşini); generatoare de acetilenă; 
hidranŃi; arzătoare pentru acetilenă; arzătoare 
pentru benzină; arzătoare cu gaz; arzătoare 
pentru lămpi; arzătoare germicide; arzătoare 
pentru calcinare; arzătoare de oxigen-
hidrogen; arzătoare de laborator; arzătoare de 
ulei; arzătoare de alcool; termofoare; termo-
foare pentru picioare (electrice sau ne-
electrice) termofoare pentru pat; termofoare 
de buzunar; suporturi pentru abajururi; distila-
tori; duşuri; coşuri de fum pentru Ńevi de eşa-

pament; camere frigorifice; brichete cu gaz; 
brichete pentru aprinderea gazului; clape pen-
tru coşurile de fum; serpentine (părŃi de insta-
laŃii de distilare, încălzire sau de răcire); eva-
poratoare; instalaŃii cu gaz de lumini; cabine 
de duş; cabine transportabile pentru băi tur-
ceşti; instalaŃii de încălzire (calorifere); came-
re frigorifice; cămine; castroane ermetice; 
cazane electrice pentru gătit sub presiune; 
supape electrice nu automate cu aer pentru 
sistemele de încălzire cu abur; supape de 
reglare a nivelului în rezervoare; supape ter-
moregulatoare (piese ale instalaŃiilor de încăl-
zire); covoare cu încălzire electrică; becuri de 
lămpi; becuri pentru lămpi electrice; colectoa-
re solare (încălzire); coloane de distilare; dulii 
pentru lămpi; instalaŃii de aer condiŃionat; ca-
zane de gaz; cazane pentru spălătorii; cazane 
de încălzire; cafetiere electrice; robinete de 
canalizare; robinete; robinete de amestecare 
pentru conductele de apă; forje portabile; bu-
căŃi de lavă utilizate în grătar; becuri electrice 
pentru pomul de Crăciun; lămpi de acetilenă; 
lămpi de siguranŃă; lămpi cu gaz; lămpi de 
ondulat; lămpi germicide pentru purificarea 
aerului; lămpi pentru aparate de proiecŃie; 
lămpi-indicatoare de direcŃie pentru vehicule; 
lămpi-indicatoare de direcŃie pentru mijloace 
de transport; lămpi cu arc; lămpi de laborator; 
lămpi de petrol, lămpi de sudat; lămpi cu ra-
diaŃii ultraviolete; lanterne de iluminat; lămpi 
electrice; candelabre; grătare; maşini pentru 
copt pâine; maşini pentru irigaŃii agricole, 
pungi de unică folosinŃă pentru sterilizare; 
aparate electrice pentru încălzit picioarele; 
încălzitoare de sticle cu biberoane pentru 
alimentarea copiilor (electrice); încălzitoare 
pentru băi; încălzitoare pentru fiare de călcat; 
încălzitoare imersate; duze pentru arzătoare 
cu gaz; duze pentru micşorarea presiunii jetu-
lui de apă; pompe de căldură; filamente pen-
tru lămpi electrice; filamente pentru radiatoare 
electrice; filamente de magneziu pentru insta-
laŃii de iluminat; numere pentru clădiri lumi-
nescente; căptuşeală pentru baie; încălzitoare 
pentru parbrize de vehicule; echipamente 
pentru băi cu aer fierbinte; echipamente pen-
tru băi; echipamente pentru a încărca în cup-
toare; echipamente pentru cuptor (suporturi); 
echipamente pentru saune; echipamente şi 
instalaŃii de răcire; paturi electrice de încălzi-
re; reflectoare de lămpi; reflectoare pentru 
mijloace de transport; camere albe (instalaŃii 
sanitare); instalaŃii de producere a aburilor (cu 
excepŃia părŃilor de maşini); pasteurizatoare; 
dulii pentru lămpi; dulii pentru lămpi electrice; 
percolatoare de cafea electrice; cuptoare (cu 
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excepŃia celor de laborator); cuptoare (instala-
Ńii de încălzit); cuptor pentru produse de pani-
ficaŃie; cuptoare de conductă; cuptoare cu 
microunde (de gătit); cuptoare cu microunde 
de uz industrial; cuptoare pentru ceramică; 
cuptoare solare; pisoare; alimentatoare pentru 
cazane de încălzit; plite pentru încălzire; plite 
de bucătărie; plite de bucătărie (cuptor); în-
călzitoare pentru acvarii; instalaŃii de iluminare 
a acvariilor; perne încălzite electric (cu excep-
Ńia celor de uz medical); oale de gătit electri-
ce; dispozitive pentru furnizarea apei; aparate 
de dezodorizare (cu excepŃia celor de uz per-
sonal); dispozitive pentru deshidratarea pro-
duselor alimentare naturale; dispozitive pentru 
prăjire, aparate pentru fumigaŃii; dispozitive de 
purificare a gazului; dispozitive de purificare a 
uleiurilor; dispozitive pentru încălzirea cleiului; 
aparate pentru uscarea furajelor; dispozitive 
pentru filtrarea apei; aparate şi maşini pentru 
curăŃarea aerului; dispozitive şi maşini pentru 
fabricarea gheŃii; aparate şi instalaŃii de răcire; 
aparate şi instalaŃii pentru gătit; corpuri şi in-
stalaŃii de iluminat; dispozitive şi echipamente 
sanitare; aparate de încălzire pentru bucătă-
rie; aparate de iluminat pentru vehicule; apa-
rate de încălzire care lucrează cu combustibili 
solizi, lichizi şi gazoşi; aparate electrice de 
încălzire; dispozitive de încălzire care lucrea-
ză cu aer fierbinte; dispozitive cu abur uscat 
pentru îngrijirea feŃei; accesorii de siguranŃă 
pentru aparatele de apă sau de gaz, pentru 
conductele de apă sau de gaz; accesorii de 
siguranŃă şi de reglaj pentru aparatele de apă 
sau de gaz, pentru conductele de apă sau de 
gaz; accesorii de reglaj pentru aparatele de 
apă sau de gaz, pentru conductele de apă 
sau de gaz; accesorii de siguranŃă şi de reglaj 
pentru aparatele de apă; accesorii de siguran-
Ńă şi de reglaj pentru aparatele de gaz; rotisor 
pentru grătar; dispozitive pentru automobilişti 
(echipamente împotriva luminii orbitoare (gar-
nituri de lămpi)); dispozitive pentru încălzit 
alimentele; instrumente electrice de făcut 
iaurt; dispozitive cu rotisor pentru grătar; ca-
pace pentru radiatoare, lanterne subacvatice; 
lanterne veneŃiene;  garnituri pentru robinete 
de apă; dispozitive Selfdimming pentru vehi-
cule (accesorii de lampă); radiatoare de încăl-
zire; radiatoare de încălzire centrală; radiatoa-
re electrice; chiuvete; distribuitoare de dezin-
fectanŃi pentru toalete; difuzoare de irigare 
prin picurare lentă (accesorii de irigaŃii); difu-
zoare de lumină; regeneratoare de căldură; 
regeneratoare nucleare; rezervoare (supape 
regulatoare de nivel în toalete); rezervoare de 
stocare a apei sub presiune; grătar-grilaj pen-

tru cuptoare; rastere, lămpi; lămpi de podea; 
lampadare; felinare; corpuri de iluminat pentru 
tavane, plafoane; scaune de toaletă; sisteme 
de iluminat pentru aeronave; scrubere (părŃi 
ale instalaŃiilor de gaze); lampă de sticlă; ste-
rilizatoare; sterilizatoare de apă; sterilizatoare 
de aer; uscătoare electrice de haine; uscătoa-
re de păr; uscătoare de malŃ; uscătoare pen-
tru tutun; schimbătoare de căldură; toastere 
de pâine; tuburi cu descărcări electrice pentru 
iluminat; tuburi pentru lămpi; lămpi fluorescen-
te; Ńevi de fum pentru cazane de încălzire; 
conducte pentru cazane de încălzire; sisteme 
de conducte sanitare; toalete (WC); toalete 
mobile; umidificatoare pentru radiatoare de 
încălzire centrală; lavabouri (părŃi ale echipa-
mentelor sanitare); scaune de closete; instala-
Ńii de apă; instalaŃii sanitare pentru camera de 
baie; instalaŃii de aer condiŃionat; instalaŃii de 
climatizat pentru vehicule; instalaŃii pentru 
desalinizarea apei de mare; instalaŃii de pre-
lucrare a combustibilului nuclear şi inhibitori ai 
reacŃiilor nucleare; instalaŃii de irigaŃie auto-
mate; instalaŃii şi sisteme de răcire a apei 
pentru răcirea lichidelor, sisteme de răcire 
pentru lapte; sisteme de răcire pentru tutun; 
instalaŃii de tratare a apei; instalaŃii de tratare 
a apelor uzate; instalaŃii pentru producerea 
aburilor; instalaŃii de distribuŃie a apei; sisteme 
de filtrare a aerului; instalaŃii pentru clorurarea 
apei în bazinele de înot; instalaŃii şi echipa-
mente de ventilare a aerului (instalaŃii de con-
diŃionat aer); aparate de dedurizare a apei; 
dispozitive şi maşini pentru răcire; instalaŃii de 
încălzire; instalaŃii de încălzire pentru vehicu-
le; instalaŃii de încălzire care lucrează cu apă 
caldă, instalaŃii de polimerizare; instalaŃii şi 
sisteme de alimentare cu apă; dispozitive 
automate pentru transportul de cenuşă; dis-
pozitive pentru formarea de mişcare Vortex 
pentru apă; dispozitive pentru răcirea apei; 
dispozitive pentru aprinderea şi întreŃinerea 
focului; echipament de filtrare pentru acvarii; 
torŃe pentru industria petrolului; faruri pentru 
vehicule; faruri pentru mijloace de transport; 
filtre de uz casnic sau instalaŃii industriale; 
filtre pentru aer condiŃionat; filtre de cafea 
electrice; filtre pentru apă potabilă; lanterne; 
lanterne pentru vehicule; lanterne pentru bici-
clete; lanterne pentru mijloace de transport; 
lanterne de buzunar; lanterne de iluminat; 
felinare de China pentru un decor festiv (feli-
nare de hârtie); havuzuri; havuzuri decorative; 
friteuze electrice; garnituri refractare pentru 
cuptoare; garnituri de amenajare pentru cup-
toare; frigidere; cromatografe în scopuri in-
dustriale; ceainice electrice; obturatoare cotite 
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pentru controlul tracŃiunii; dulapuri de evacua-
re; dulapuri de fum pentru laborator, dulapuri 
de uscare dentare; dulapuri frigorifice; dula-
puri pentru gheaŃă; economizoare de combus-
tibil; electrozi de carbon pentru lămpi cu arc; 
elemente de încălzire; 

 

12   - autobuze; maşini; maşini de sport; maşini-
betoniere; vehicule frigorifice; anvelope; re-
morci (vehicule); rulote de pasageri; accesorii 
de frână; amortizoare auto; amortizoare de 
suspensie; vehiculele spaŃiale; aparate de 
zbor; vehicule, maşini şi echipamente utilizate 
în aeronautică; snowmobile; baloane aerosta-
tice; portbagaje; portschiuri pentru automobi-
le; paraşocuri; paraşocuri pentru vehicule; 
barje; tampoane de soc (material rulant fero-
viar); bufete mobile (maşini); vagonete; va-
goane; vagoane de dormit; vagoane-restau-
rant; vagoane frigorifice; arbori de transmisie 
pentru vehicule terestre; biciclete; valve de 
bandaje pentru vehicule; capote de automobi-
le; capote pentru cărucioare de copii; capote 
pentru vehicule; vâsle; rame de vapoare; ra-
me pentru canoe; propulsoare cu elice pentru 
nave; hidroglisoare; aeroglisoare; bride pentru 
bandaje de roŃi de cale ferată; camioane; 
avertizoare sonore pentru vehicule; senile; 
uşi; motoare; motoare pentru biciclete; motoa-
re cu reacŃie pentru vehicule terestre; propul-
soare cu elice; propulsoare cu elice pentru 
ambarcaŃiuni mici; dirijabile; teleferice; drage 
(vapoare); drezine; clopoŃei de biciclete; 
oglinzi retrovizoare; hublouri; material rulant 
pentru funiculare; cabine pentru instalaŃii de 
transport prin cablu; camere de aer pentru 
biciclete; camere de aer pentru pneuri; capote 
pentru motor; cartere pentru componentele 
vehiculelor terestre (altele decât cele pentru 
motoare); bărci; roŃi de bicicletă; roŃi de roabe; 
roŃi de cărucioare (mijloace de transport); 
saboŃi de frână pentru vehicule; capace pen-
tru butuci de roŃi; cărucioare pentru copii; ata-
şe pentru motociclete; nave; coşuri pentru 
biciclete; cadre pentru vehicule cu două roŃi; 
cutii de viteze pentru vehicule terestre; carca-
se de nave; protectoare de nave; frete de 
butuci de roată; scaune ejectabile pentru ae-
ronave; fotolii rulante pentru bolnavi; buşoane 
pentru rezervoarele de combustibil; cârlige de 
nave; caroserii; caroserii pentru vehicule; ca-
roserii pentru camioane; locomobile; locomo-
tive; catarge de nave; autostropitori; elevatoa-
re, capace rabatabile din spatele vehiculelor, 
(parŃi ale vehiculelor terestre); mecanisme de 
propulsie pentru vehicule terestre; velomo-
toare; motociclete; roată de rezervă pentru 
vehicule terestre; ambreiaje pentru vehicule 

terestre; truse pentru repararea camerelor de 
aer; petice adezive din cauciuc pentru repara-
rea camerelor de aer; pompe de aer (acceso-
rii pentru vehicule); pompe pentru biciclete; 
garnituri interioare pentru vehicule; jante de 
roŃi; jante de roŃi pentru biciclete; geamuri 
pentru vehicule; omnibuze; axe; paraşute; 
bacuri (nave); pedale de biciclete; angrenaje 
pentru vehicule terestre; benzi de rulare pen-
tru reşaparea pneurilor; căruŃe; tetiere pentru 
scaune; scări pentru vehicule; airbaguri gon-
flabile în mod automat (dispozitive de protec-
Ńie pentru vehicule); troliu de plan înclinat (te-
leschiuri); telescaune; huse de vehicule (du-
re); cuşete pentru vehicule; pontoane; conver-
tizoare de cuplu pentru vehicule terestre; dis-
pozitive antiorbire pentru vehicule; dispozitive 
antifurt pentru vehicule; parasolare (storuri) 
pentru autovehicule; bandaje antiderapante 
de vehicule; contragreutăŃi pentru echilibrarea 
roŃilor; arcuri de amortizare; rame de biciclete; 
scondri (marină); reductori; centuri de sigu-
ranŃă pentru scaune; arcuri de suspensie pen-
tru vehicule; volane; volane pentru biciclete; 
manivele pentru biciclete; avioane; aeronave 
amfibii; sănii; sănii (vehicule); şei pentru bici-
clete, motociclete; plase de portbagaje pentru 
vehicule; plase de siguranŃă pentru biciclete; 
sisteme de alarmă antifurt; avertizoare de 
marşarier pentru vehicule; scaune; scaune de 
siguranŃă pentru copii; circuite hidraulice; scu-
tere (mijloace de transport); căi ferate (mate-
rial rulant); spiŃe de roŃi de bicicletă; spiŃe de 
roŃi; planuri înclinate pentru vapoare; mijloace 
de remorcare pentru maşini (trenuri); vehicule 
de apă; vehicule militare; vehicule spaŃiale; 
microturisme; vehicule de locomotive terestre, 
aeriene, navale şi feroviare; vehicule electri-
ce; ambulanŃe; vehicule cu telecomandă (cu 
excepŃia jucăriilor); triciclete; tricicluri cu cutie 
de transportat mărfuri; parbrize; ştergătoare 
de parbriz; suporturi pentru biciclete; butuci 
de roŃi; butuci de roŃi de biciclete; atelaje de 
căi ferate sau de vagoane; atelaje pentru re-
morci de vehicule; ambreiaje pentru vehicule 
terestre; roabe; cărucioare cu mijloace de 
derulare pentru furtunuri; cărucioare pe doua 
roŃi; cărucioare de golf; cărucioare de maga-
zie; boghiuri pentru vagoane de cale ferată; 
cărucioare de turnare; vagonet basculant; 
cărucioare pentru manevrarea bunurilor; că-
rucioare elevatoare; cărucioare pentru curăŃa-
re; frâne; frâne pentru biciclete; bare de torsi-
une; tractoare; tramvaie; transmisii pentru 
vehicule terestre; instalaŃii de transport prin 
cablu; remorci; coşuri de locomotive; coşuri 
de vapoare; tacheŃi pentru vapoare; turbine 
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pentru vehicule terestre; indicatoare de direc-
Ńie pentru vehicule; furcheŃi; suporturi pentru 
biciclete (părŃi componente); dispozitive pen-
tru degajarea vapoarelor; dispozitive de co-
mandă pentru vapoare; aparate şi instalaŃii de 
transport prin cablu; întinzătoare pentru spiŃe 
de roŃi; funiculare; furgoane (vehicule); cami-
onete-ambulanŃă (cheson-ambulanŃa); lanŃuri 
pentru vehicule; lanŃuri de biciclele; lanŃuri de 
comandă pentru vehicule terestre; lanŃuri an-
tiderapante; culbutoare de vagoane, vagone-
te; huse pentru cărucioare de copii; huse pen-
tru volane de vehicule; huse de şei pentru 
biciclete sau motociclete; huse de scaune, 
şasiuri; şasiuri pentru vehicule; biele pentru 
vehicule terestre, (cu excepŃia celor care intră 
în alcătuirea motoarelor); fuzete pentru osii; 
angrenaje de biciclete; anvelope tubeless 
pentru biciclete; anvelope de biciclete; anve-
lope auto; anvelope pentru roŃi; anvelope pen-
tru vehicule, anvelope pneumatice; crampoa-
ne pentru roŃi; gruie de ambarcaŃiuni maritime; 
şalupe; cuple pentru nave; apărătoare de 
noroi; apărătoare de noroi pentru biciclete; 
motoare electrice pentru vehicule terestre; 
iahturi; 

 

14   - agate; diamante; amulete; ancore pentru cea-
suri (cu excepŃia celor de mână); brăŃări; bră-
Ńări de ceasuri; pandantive; brelocuri pentru 
chei; broşe; deşteptătoare; ace (bijuterii); ace 
decorative; ace de cravată; mărgele din chih-
limbar presat; busturi; jet neprelucrat sau par-
Ńial prelucrat; perle; jetoane de cupru; clipuri 
de cravate; butoni; insigne; aur neprelucrat 
sau cizelat; produse din cloisonné; produse 
de artă; bijuterii; bijuterii din chihlimbar; iridi-
um; pietre preŃioase; pietre semipreŃioase; fire 
de argint; coliere; inele; cutii; carcase pentru 
ceasuri; ceas (pendule, cu excepŃia celor de 
mână); medalii; medalioane; metale nobile 
neprelucrate sau parŃial prelucrate; mecanis-
me de ceasuri; monede; fire; fire de aur; fire 
de argint; olivine (bijuterie); osmiu; paladiu; 
platină; instrumente de cronometrat; arcuri 
pentru ceasuri de mână; rodiu; ruteniu; cro-
nometre cu mecanisme de încetare; argint 
sub formă brută sau cizelat; cercei; lingouri de 
metale preŃioase; aliaje din metale preŃioase; 
statuete; figurine; sticlă pentru ceasuri; crista-
le; ace pentru ceasuri; bijuterii; ornamente 
pentru pantofi (din metale preŃioase); decora-
Ńiuni pentru pălării (din metale preŃioase); or-
namente de jet; bijuterii de argint; bijuterii din 
fildeş; huse de ceasuri (cu excepŃia celor de 
mână); huse de ceasuri (pentru cadou); cro-
nografe (ceasuri) de mână; cronometre; cro-
noscoape; lanŃuri, lanŃuri de ceas; cadrane de 

ceas (cu excepŃia celor de mână); ceasuri (cu 
excepŃia celor de mână); ceasuri (de mână); 
ceasuri atomice; ceasuri solare; ceasuri elec-
trice; ceasuri de etalon (generatoare de sem-
nale); ceasuri-brăŃări; cutii de bijuterii, spineli 
(pietre preŃioase); 

 

21   - acvarii de interior, adăpători, bibelouri chine-
zeşti (porŃelanuri), farfurii, farfurii din hârtie; 
farfurioare; pocale; bomboniere, palete pentru 
tartine, butelii; butelii împletite; busturi din 
porŃelan, ceramică sau sticlă; vase; vase de 
aşezat în mijlocul meselor; cupe pentru fructe; 
cădiŃe pentru păsări; cădiŃe portabile pentru 
nou-născuŃi; ventuze; forme pentru prăjituri; 
recipiente pentru gheaŃă; găleŃi pentru cărbu-
ne; căldări din Ńesături; frigări; suporturi pentru 
şerveŃele; întinzătoare de pantaloni; suporturi 
de întins hainele; suporturi de întins cămăşile; 
păr pentru perii; voliere, colivii pentru pasări; 
pâlnii; bătătoare pentru covoare; forme de 
porŃelan sau sticlă, stingătoare pentru lumâ-
nări; ghivece pentru flori; oale de noapte; oliŃe 
pentru clei; gărăfioare pentru ulei, oŃet; gara-
fe; piepteni pentru animale; bureŃi abrazivi 
pentru piele; bureŃi pentru menaj; bureŃi de 
toaletă; aparate deodorizante de uz personal; 
suporturi pentru bureŃi; suporturi pentru scobi-
tori; suporturi pentru săpun; suporturi pentru 
flori în aranjamente florale; suporturi pentru 
pămătufuri de bărbierit; suporturi pentru role 
de hârtie igienică; scânduri de călcat; planşe-
te de tăiat la bucătărie; scânduri de tăiat pâi-
ne; scânduri de spălat rufele; strecurători; 
recipiente de menaj şi pentru bucătărie, reci-
piente de bucătărie; recipiente din sticlă; reci-
piente din sticlă pentru chimicale; recipiente 
termoizolante pentru băuturi; recipiente ter-
moizolante pentru produse alimentare; recipi-
ente din sticlă de formă rotundă; mangal; în-
chizătoare pentru capace de cratiŃă; piele de 
lustruit; scobitori; produse ceramice pentru 
menaj; majolică; figurine (statuete) din porŃe-
lan, ceramică sau din sticlă; materiale pentru 
perii; instrumente pentru curăŃat acŃionate 
manual; cratiŃe; caşpo (cu excepŃia celor din 
hârtie); pămătufuri pentru bărbierit; colivii pen-
tru pasări domestice; piele pentru şlefuit; dis-
pozitive de întins încălŃămintea; inele şi supor-
turi pentru şerveŃele; inele pentru şerveŃele; 
inele pentru păsări; puşculiŃe nemetalice; co-
şuleŃe pentru pâine; coşuleŃe de uz casnic; 
iesle pentru animale; cutii pentru biscuiŃi; cutii 
pentru ceai; vase de spălat rufe; cazane de 
lut; cazane pentru soldaŃi; cazane; cafetiere 
neelectrice; servicii de cafea neelectrice; râş-
niŃe de cafea manuale; cremene parŃial prelu-
crat, în afară de cel utilizat în construcŃii; hal-
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be de bere; halbe de bere cu capac; curse 
pentru şobolani; capace pentru ghivece; ca-
pace pentru acvarii de interior; capace pentru 
untiere; capace pentru vase; capace pentru 
platouri pentru brânză; cârlige pentru încheiat 
nasturii la ghete, la mănuşi; vase de ars miro-
denii; garafe; şerbetiere portative neelectrice; 
pâlnii; capcane pentru insecte; linguri de 
amestecat, ustensile de bucătărie; linguri de 
turnat; lopăŃele, ustensile de masă; lopăŃele 
pentru tarte; lopăŃele; untiere; materiale pen-
tru pregătirea periilor; materiale de lustruire, 
cu excepŃia celor din hârtie şi piatră; maşini 
manuale pentru tăiŃei; maşini şi aparate 
neelectrice de lustruit, de uz casnic; râşniŃe 
manuale pentru piper; mături; saci izotermici; 
distribuitoare de creme pentru prăjituri; cratiŃe; 
mozaic din sticlă, cu excepŃia celui din con-
strucŃii; tampoane metalice  pentru curăŃat; 
savoniere; capcane pentru şoareci; seturi de 
vase de bucătărie; duze pentru pâlnii; duze 
pentru turnat; duze pentru furtunuri de stropit; 
servicii pentru picnic (cu seturi de veselă); 
truse de toaletă; fibre de curăŃat dinŃii; fibre de 
sticlă, altele decât cele pentru izolaŃie sau 
pentru uz textil; cuŃite pentru tăiat coca, in-
strumente; cuŃite pentru cocă; stropitori; stro-
pitori pentru flori şi plante; deşeuri din bumbac 
pentru curăŃat; deşeuri din lâna pentru cură-
Ńat; câlŃi de in pentru curăŃat; beŃişoare chine-
zeşti, tacâmuri; beŃişoare pentru cocteiluri; 
vase pentru piper; mănuşi de menaj; mănuşi 
de lustruit; mănuşi pentru grădinărit; discuri 
pentru a împiedica laptele să dea în foc; pla-
touri de uz casnic; platouri de uz casnic din 
hârtie; platouri rotitoare; platouri pentru legu-
me; platouri pentru ceşti, pahare; recipiente 
neelectrice pentru încălzirea biberoanelor; 
sfeşnice; suporturi pentru farfurii (ustensile de 
masă); suporturi pentru garafe (cu excepŃia 
celor din hârtie şi de masă); suporturi pentru 
lista de meniuri; suporturi pentru cuŃite (pentru 
servit la masă); suporturi pentru fiare de căl-
cat; suporturi pentru ouă; suporturi pentru gril; 
tampoane abrazive pentru curăŃat; tampoane 
de curăŃat; adăpători; praf de sticlă pentru 
ornamente; vase din porŃelan; vase din lut; 
vase neelectrice pentru prepararea alimente-
lor în baie de aburi; vase din sticlă colorată; 
vase de bucătărie, cu excepŃia cuŃitelor, furcu-
liŃelor şi lingurilor; vase din cristal; vase din 
faianŃă; vase din lut ars; ustensile cosmetice; 
ustensile de toaletă; prese pentru pantaloni; 
tacâmuri pentru untdelemn şi oŃet; tacâmuri 
pentru mirodenii; aparate neelectrice pentru 
demachiere; articole de uz casnic pentru re-
frigerarea alimentelor conŃinând fluide pentru 

schimb de căldură; suporturi pentru role de 
hârtie igienică; văcsuitoare; deschizătoare de 
sticle; trăgătoare de cizme; întinzătoare de 
mănuşi; făraşe pentru fărâmături; dispozitive 
pentru menŃinut forma cravatelor; cleşti pentru 
rufe; dopuri de sticlă; pudriere; pulverizatoare 
de parfum; pufuri de pudră; desprăfuitoare 
neelectrice; distribuitoare de săpun; piepteni; 
piepteni electrici; frigări; reşouri menajere; 
coarne de băut; încălŃătoare; rozete pentru 
sfeşnice; mânere rotunde din porŃelan; salati-
ere; zaharniŃe; maşini de bătut; maşini de 
bătut menajere; servicii de masă (tacâmuri de 
masă); servicii de cafea; servicii pentru lichior; 
site de cenuşă; strecurători de ceai; sifoane 
pentru apa gazoasă; sifoane, Ńevi pentru tras 
vinul din butoaie; sucitoare pentru patiserie; 
castroane ermetice; perii de sârmă pentru 
curăŃat podelele; Ńesale; mixere menajere; 
storcătoare de fructe de uz menajer; solniŃe; 
recipiente de băut; recipiente metalice pentru 
prepararea gheŃii şi a băuturilor cu gheată; 
recipiente refrigeratoare; stacane din hârtie şi 
din mase plastice; stacane; stacane pentru 
băuturi; statui din porŃelan, ceramică sau sti-
clă; statuete din porŃelan, ceramică sau sticlă; 
sticle pentru geamuri de vehicule (produse 
semiprelucrate); sticlă (materie primă); sticlă 
de culoarea opalului; sticlă care încorporează 
conductori electrici; sticlă emailată; sticlă pre-
lucrată sau parŃial prelucrată, cu excepŃia 
celei din construcŃii; fibre de sticlă, cu excep-
Ńia celor pentru uz textil sau pentru izolaŃie; 
fibre de siliciu vitrificat, cu excepŃia celor de 
uz textil; supiere; frânghii de întins rufele; li-
ghene; străchini; străchini de unică folosinŃă; 
răzătoare, ustensile de menaj; termosuri; tera-
rii de apartament pentru plante; terarii de 
apartament pentru animale; cârpe pentru spă-
lat duşumele; cârpe pentru curăŃat; cârpe 
pentru şters praful; cârpe pentru ştergerea 
prafului de pe mobilă, ştergătoare de mobilă; 
toalete pentru animale domestice; urne; apa-
rate pentru răspândirea aerosolilor (altele 
decât cele folosite în scopuri medicale); apa-
rate pentru irigarea cavităŃii bucale, spray-uri 
de gură; aparate de măcinat; dispozitive de 
curăŃat încălŃămintea, ceruitoare; aparate de 
stropit; ustensile de menaj; ustensile de bucă-
tărie; ustensile de gătit neelectrice; filtre pen-
tru menaj; filtre de cafea; flacoane; damigene; 
forme pentru bucătărie; forme pentru cuburi 
de gheaŃă; forme de prăjituri; friteuze 
neelectrice; tocuri pentru piepteni; coşuleŃe 
pentru pâine; apărătoare de muşte; ceainice 
pentru infuzii; ceainice neelectrice; ceşti; apa-
rate de pisat usturoiul; huse pentru scânduri 
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de călcat; bule pentru infuzii de ceai; bule din 
sticlă; teuri; shakere de cocteiluri; tirbuşoane; 
perii din păr de porc; perii pentru spălarea 
veselei; perii pentru curăŃat recipientele; perii 
pentru curăŃat sticlele lămpilor; perii pentru 
cai; perii aspre; perii de dinŃi; perii de dinŃi 
neelectrice; perii din păr de animale; perii 
mecanice pentru covoare; perii de încălŃămin-
te; perii pentru toaletă; perii electrice, cu ex-
cepŃia detaliilor pentru maşini; perii; perii pen-
tru sprâncene; periuŃe pentru unghii; ouă arti-
ficiale de pus sub găini; iesle pentru animale; 
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor 
de hârtie; lăzi de gunoi; 

 

28   - jocuri automate cu fise; vehicule (jucării); ba-
zine (piscine, articole de joc); bibelouri pentru 
serate (semne de atenŃie); bloc-starturi; body-
boarding; ghete cu patine; biberoane pentru 
păpuşi; arme pentru paintball; shuttlecocks 
(mingi cu pene, rachete) pentru badminton; 
pendul giroscopic (jucării); puzzle; pungi (pe-
re) agăŃate; deltaplane; discuri (jucării); discuri 
pentru sport; case de păpuşi; domino; planşe 
de surfing; trambuline (articole de sport); 
planşe cu rotile (skateboard); planşe cu ca-
targe pentru surfing; table de şah; table de 
şah sau de dame; darde (geriduri); pomi de 
Crăciun din materiale sintetice; containere de 
zaruri; zmeie din hârtie; pinatas; jucării; jucării 
pentru animale de companie; jucării de pluş; 
jucării mobile; dispozitive pentru farse, sca-
matorii; jocuri electronice, altele decât cele 
concepute pentru a fi utilizate cu ecran de 
afişare sau monitor; jocuri de societate; jocuri 
de masă; jocuri cu inele; jocuri; caleidoscoa-
pe; camere de aer pentru mingi pentru jocuri 
sportive; colofoniu pentru sportivi; canturi de 
schi; cărŃi de joc pentru bingo; cărŃi de joc; 
căluşei; căluŃi-balansoare; popice; popice 
(jucării); tacuri de biliard; crose de golf; crose 
de hochei; piei de focă (învelitori pentru schi); 
clopoŃei pentru pomul de Crăciun; camere 
pentru păpuşi; jocuri de construcŃie; confeti; 
bomboane explozive; patine pentru gheaŃă; 
patine cu rotile; zaruri de joc, arme pentru 
paintball (accesorii sportive); legături de schi-
uri; paturi pentru păpuşi; platouri rotitoare 
pentru rulete; blocuri de construcŃii; păpuşi; 
labe pentru înotători; arcuri pentru tir, schiuri; 
schiuri nautice; schiuri pentru surfing; mah-
jong-uri (domino chinez); unguent de schiuri; 
momeli pentru vânătoare; marionete; măşti de 
carnaval; măşti de teatru; măşti de scrimă; 
planşe de windsurfing (catarge); cretă pentru 
tacuri de biliard; Ńinte; Ńinte electronice; mode-
le de vehicule de scară redusă; mingi de joc; 
benzi de amortizare pentru mesele de biliard; 

genunchiere (apărătoare de genunchi) (artico-
le de sport); vârfuri pentru tacuri de biliard; 
apărătoare de coate (articole de sport), îm-
brăcăminte pentru păpuşi; arme de scrimă, 
bastoane pentru majorete, parapante; mănuşi 
(accesorii pentru jocuri); pistoale de jucărie; 
pistoale pneumatice (jucării); capse detonante 
(jucării); capse pentru pistoale de jucărie; 
sunătoare; potcoave pentru jocuri, suporturi 
de lumânări pentru pomul de Crăciun; supor-
turi pentru pomul de Crăciun; straturi de aco-
perire pentru suprafeŃele de sprijin ale schiuri-
lor; momeli pentru vânătoare sau pescuit; 
momeli mirositoare pentru vânătoare şi pes-
cuit; accesorii pentru tir cu arcul; accesorii de 
pescuit; vârtelniŃe pentru zmeie; dispozitive 
pentru suflarea baloanelor de săpun (jucării); 
dispozitive de marcat punctele pentru jocul de 
biliard; unelte de refacere a solului (accesorii 
de golf); căptuşeli de protecŃie (echipamente 
de sport); rachete; florete pentru scrimă; cure-
le pentru planşe de surfing; centuri pentru 
halterofili; role pentru biciclete fixe de antre-
nament; arme sportive, harpoane; trotinete 
(jucării); sănii (articole de sport); plase de 
fluturi; plase (articole de sport); raclete pentru 
schiuri; aparate de gimnastică; lansatoare 
pentru aruncarea proiectilelor; aparate pentru 
culturism; centuri pentru căŃărători; zăpadă 
artificială pentru pomul de Crăciun; rachete de 
zăpadă; standuri pentru Ńinte zburătoare; me-
se de biliard; mese de biliard cu fise; mese 
pentru tenis de masă; mese pentru fotbal de 
masă; corzi de rachete; saci de crichet; tocuri 
pentru crose de golf, pe roŃi, sau fără ele; 
tobogane; vehicule cu telecomandă (jucării); 
aparate pentru exerciŃii fizice; jocuri de table; 
chiloŃi sportivi; decoraŃiuni pentru pomul de 
Crăciun (cu excepŃia articolelor de iluminat şi 
a dulciurilor); aparate de aruncat mingi de 
tenis; dispozitive pentru farse şi scamatorii; 
aparate pentru jocuri electronice (altele decât 
cele concepute pentru a fi utilizate cu ecran 
de afişare independent sau monitor); dispozi-
tive şi echipamente pentru bowling (jocuri de 
popice); jetoane pentru jocuri; huse special 
concepute pentru schiuri şi plăci de surfing; 
bile de joc, bile de biliard; baloane pentru jo-
curi; globuri de sticlă cu zăpadă în interior; 
şah; dame; apărători de tibii (echipament de 
sport); ecrane de camuflaj (echipamente de 
sport); extensoare. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 29.01.01. 
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(210) 027158 
(220) 2010.05.24 
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 50,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

35   - publicitate. 
 

 

 
 
(210) 027239 
(220) 2010.06.02 
(730) Dent V.I.P. S.R.L., MD  

Str. 31 August nr. 34,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseŃii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 02.09.10; 04.05.02; 04.05.05. 
 

 
 
 

(210) 027288 
(220) 2010.06.14 
(730) Expert Grup S.R.L., organiza Ńie  

neguvernamental ă, MD 
Str. Crîngului nr. 12, ap. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.15.09; 27.01.02; 27.05.10; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 027313 
(220) 2010.06.14 
(730) CEMA S.A., societate mixt ă moldo-ceho-

american ă, MD 
Str. Costiujeni nr. 16,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunŃă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "VODKA", "produs natural 100%". 

(511) NCL(9) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 25.01.15; 27.01.02; 
27.05.09; 28.07.00. 

 

 
 
(210) 027353 
(220) 2010.06.24 
(730) INTERTEXT T&C S.R.L., MD  

Str. Potîrnichii nr. 5, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 01.05.02; 01.13.01; 01.13.10; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 027387 
(220) 2010.07.01 
(730) MÎRZAC Rodica, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 14, ap. 66,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet, negru, verde, gal-

ben, roz, roşu, portocaliu, verde-deschis, ver-
de-închis. 

 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor. 

 

(531) CFE(5) 01.11.08; 05.05.20; 05.05.21; 05.13.25; 
24.03.14; 26.01.02; 26.01.04; 26.01.21; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 027412 
(220) 2010.07.05 
(730) Aktsionerno Droujestvo "BULGARTABAC 

HOLDING", BG  
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000, Sofia,  
Bulgaria 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; Ńigări, 

produse din tutun; brichete. 
 

(531) CFE(5) 01.01.17; 05.03.01; 17.05.21; 21.01.01; 
26.04.17; 26.04.18; 27.05.22; 27.07.02. 

 

 
 
(210) 027413 
(220) 2010.07.06 
(730) Orange Brand Services Limited, GB  

St. James Court, Great Park Road, Almonds-
bury Park, Bradley Stoke, BS32 4QJ, Regatul 
Unit 

(540)  
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(511) NCL(9) 
09  - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaŃie şi telecomunicaŃie; aparate şi 
instrumente de comunicaŃie şi telecomunica-
Ńie; aparate şi instrumente electrice şi electro-
nice toate pentru procesarea, înregistrarea, 
păstrarea, transmisia, regăsirea sau recepŃia 
datelor; aparate şi instrumente pentru înregis-
trarea, transmisia, amplificarea sau reprodu-
cerea sunetului, imaginilor, informaŃiei sau a 
datelor codificate; camere de luat vederi; apa-
rate, instrumente şi echipament de fotografiat; 
aparate, instrumente şi echipament pentru 
procesarea imaginilor; aparate şi instrumente 
de televiziune şi radio; emiŃătoare şi receptoa-
re de telecomunicaŃie, de difuzare a progra-
melor radio şi televizate; aparate de acces la 
programe difuzate sau transmise; holograme; 
calculatoare; echipament periferic pentru cal-
culatoare; circuite electronice programate 
informative de transmisie; programe de calcu-
lator; software de calculator; discuri, benzi şi 
fire, toate fiind purtătoare magnetice de date; 
carduri magnetice fără înregistrare şi înregis-
trate în prealabil; cartele de date; carduri de 
memorie; smart carduri; carduri ce conŃin mi-
croprocesoare; carduri cu circuit integrat; 
carduri electronice de identificare; cartele 
telefonice; carduri de credit telefonice; carduri 
de credit; carduri de debit; carduri pentru jo-
curi electronice destinate pentru utilizarea cu 
telefoane; CD ROM-uri; purtătoare de date 
magnetice, digitale şi optice; purtătoare de 
date magnetice, digitale şi optice pentru înre-
gistrarea şi păstrarea informaŃiei (fără înregis-
trare şi înregistrate în prealabil); software de 
calculatoare livrate din Internet; publicaŃii 
electronice (încărcabile) furnizate on-line din 
bazele de date de calculatoare sau Internet; 
software de calculatoare şi aparate de tele-
comunicaŃii (inclusiv modeme) care fac posibi-
lă conectarea la bazele de date, reŃelele din 
regiunea locală şi Internet; software de calcu-
latoare care fac posibile serviciile de telecon-
ferinŃe, videoconferinŃe şi serviciile video prin 
telefon; software de calculatoare care fac 
posibilă căutarea şi regăsirea datelor; softwa-
re de calculatoare pentru accesarea bazelor 
de date, serviciilor de telecomunicaŃie, reŃele-
lor de calculatoare şi avizierelor electronice; 
software pentru jocurile de calculator; muzică 
digitală (încărcabilă) furnizată din bază de 
date de calculator sau din Internet; muzică 
digitală (încărcabilă) furnizată din web-site-uri 
MP3 din Internet; dispozitive pentru reprodu-
cerea muzicii recepŃionată din Internet; dispo-
zitive de reproducere MP3; fotografii, imagini, 

reprezentări grafice, sound bytes, filme, înre-
gistrări video şi programe audiovizuale (încăr-
cabile) furnizate on-line sau din baze de date 
de calculator sau Internet sau web-site-uri din 
Internet; aparate şi instrumente de monitoring 
la distanŃă; software de calculatoare utilizate 
în monitoringul la distanŃă; emiŃătoare şi re-
ceptoare de satelit; sateliŃi de telecomunicaŃie 
şi difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi an-
tene pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; 
cabluri optice; fire de rezistenŃă; electrozi; 
sisteme şi instalaŃii de telecomunicaŃie; termi-
nale pentru reŃele telefonice; comutatoare 
telefonice; aparate de telecomunicaŃie, de 
păstrare, transformare şi procesare a semna-
lului de intrare; echipament telefonic; echipa-
ment pentru telefoane fixate, transportabile, 
mobile, automate sau activate prin voce; ter-
minale multimedia; terminale interactive pen-
tru expunerea şi efectuarea comenzilor de 
produse şi servicii; aparate şi instrumente de 
paging, radiopaging şi radiotelefonice; tele-
foane, telefoane mobile şi microtelefoane; 
telecopiatoare; accesorii pentru telefoane şi 
microtelefoane; adaptoare utilizate împreună 
cu telefoane; încărcătoare de baterii utilizate 
împreună cu telefoane; unităŃi montate în me-
se sau automobile ce au încorporate un difu-
zor pentru a permite utilizarea automată a 
microtelefoanelor; suporturi pentru microtele-
foane utilizate în interiorul automobilelor; genŃi 
şi tocuri special adaptate pentru păstrarea 
sau transportarea telefoanelor portative şi a 
echipamentului şi accesoriilor telefonice; 
organizere personale computerizate; antene; 
baterii; microprocesoare; tastaturi; modeme; 
maşini de calculat; ecrane indicatoare (display 
screens); sisteme electronice globale de pozi-
Ńionare; aparate şi instrumente electronice 
navigaŃionale, de depistare şi de poziŃionare; 
aparate şi instrumente de monitoring (altul 
decât monitoringul in-vivo); aparate şi instru-
mente radio; aparate şi instrumente electrice 
de control, de testare (alta decât testarea in-
vivo), de semnalizare, de verificare (suprave-
ghere) şi de instruire; aparate şi instrumente 
optice şi electrooptice; filme video; aparate şi 
echipament audiovizual; echipament şi apara-
te pentru jocurile electronice; accesorii electri-
ce şi electronice şi echipament periferic pro-
iectat şi adaptat pentru utilizarea cu calcula-
toare, aparate audiovizuale şi echipament şi 
aparate pentru jocurile electronice; părŃi şi 
fitinguri pentru toate produsele sus-
menŃionate; 

 

38  - servicii în vederea telecomunicaŃiilor; servicii 
în vederea comunicaŃiilor; servicii telefonice, 
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servicii în vederea telefoniei mobile, facsimile-
lor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesa-
jelor, radiopaging, devierii sunetelor, răspun-
derii automate, serviciului de informaŃii telefo-
nice şi poştei electronice; transmiterea, livra-
rea şi recepŃionarea sunetelor, datelor, imagi-
nilor, muzicii şi informaŃiei; servicii în vederea 
livrării mesajelor electronice; servicii informa-
tive on-line referitoare la telecomunicaŃii; ser-
vicii în vederea schimbului de date; transferul 
datelor prin telecomunicaŃie; servicii în vede-
rea comunicaŃiilor prin satelit; servicii de difu-
zare; difuzarea sau transmiterea programelor 
radio sau televizate şi a filmelor, programelor 
de teleshopping şi webshopping; servicii în 
vederea textelor video, teletextelor şi datelor 
video; difuzarea şi livrarea conŃinutului multi-
media prin reŃele electronice de comunicaŃie; 
servicii în vederea mesajelor video; servicii în 
vederea conferinŃelor video; servicii în vede-
rea telefoanelor video; telecomunicaŃie de 
informaŃie (inclusiv web-pagini), programe de 
calculator şi orice alte date; aprovizionarea 
accesului utilizatorilor la Internet; aproviziona-
rea conectărilor de telecomunicaŃie sau a linku-
rilor la Internet sau la baze de date; aprovizi-
onarea accesului utilizatorilor la Internet (fur-
nizori de servicii); aprovizionarea şi operarea 
conferinŃelor electronice, grupelor de discuŃie 
şi chat room-urilor; aprovizionarea accesului 
la web-site-urile cu muzică digitală în Internet; 
aprovizionarea accesului la web-site-urile 
MP3 în Internet; furnizarea muzicii digitale 
prin telecomunicaŃii; aprovizionarea accesului 
la infrastructurile de telecomunicaŃie pentru 
alŃi operatori; operarea şi aprovizionarea mij-
loacelor de căutare; servicii de acces la tele-
comunicaŃii; transmiterea mesajelor şi imagi-
nilor cu ajutorul calculatorului; comunicaŃie 
prin calculator; serviciile agenŃiilor de ştiri; 
transmiterea ştirilor şi informaŃiei privind actu-
alităŃile; închirierea, leasingul sau arenda apa-
ratelor, instrumentelor, instalaŃiilor sau com-
ponentelor utilizate pentru furnizarea servici-
ilor sus-menŃionate; servicii consultative şi 
informative referitoare la toate cele sus-
menŃionate; 

 

42  - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi proiectare referitoare 
la acestea; servicii ale laboratoarelor de cer-
cetare; managementul proiectelor de cerceta-
re, de construcŃie şi de elaborare; cercetări, 
proiectări şi elaborări industriale; cercetări 
tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi 
elaborare referitoare la calculatoare, progra-
me de calculator, sisteme de calculator, soluŃii 
de aplicare a software de calculator, sisteme 

de procesare a datelor, managementul date-
lor, sisteme de procesare a informaŃiei com-
puterizate, servicii de comunicaŃie, soluŃii de 
comunicaŃie, aplicaŃii de comunicaŃie, sisteme 
de comunicaŃie şi interfeŃe de reŃea şi oferirea 
consultanŃei, informaŃiilor şi recomandărilor 
tehnice cu privire la cele sus-menŃionate; tes-
tare tehnică; testare industrială; întocmirea 
rapoartelor şi studiilor tehnice; servicii în do-
meniul calculatoarelor; modernizarea şi pro-
iectarea hardware de calculator; întreŃinerea 
tehnică, modernizarea şi proiectarea firmware 
de calculator, software de calculator şi pro-
gramelor de calculator; servicii de programare 
pentru calculatoare; pregătirea şi furnizarea 
informaŃiei cu privire la calculatoare şi echi-
pamentul de reŃele de calculator; servicii de 
consultanŃă tehnică în domeniul tehnologiei 
informaŃionale şi telecomunicaŃiei; proiectarea 
şi elaborarea sistemelor de calculatoare şi a 
sistemelor şi echipamentului de telecomunica-
Ńie; servicii în domeniul managementului 
computerial; servicii operaŃionale de suport 
pentru reŃele de calculator, reŃele de teleco-
municaŃie şi reŃele de transmisie a datelor; 
servicii on-line în domeniul calculatoarelor; 
servicii de programare prestate on-line; furni-
zarea accesului la o reŃea electronică on-line 
pentru căutarea informaŃiei; închiriere de cal-
culatoare; proiectare, desen şi înscrieri înves-
tite cu împuternicire, toate destinate pentru 
compilarea paginilor web pe Internet; servicii 
virtuale şi interactive de creare a imaginilor; 
crearea, operarea şi întreŃinerea tehnică a 
bazelor de date, intrareŃelelor şi web-site-
urilor; hostingul web-site-urilor ce aparŃin terŃi-
lor; instalarea şi întreŃinerea tehnică a softwa-
re de calculator; leasingul timpului de acces la 
o bază de date de calculator; leasingul timpu-
lui de acces la buletinul computerial şi foru-
muri şi la reŃele de calculator; servicii prestate 
de furnizori de servicii Internet; compilarea, 
crearea şi întreŃinerea tehnică a unui registru 
de nume de domenii; crearea, operarea şi 
întreŃinerea tehnică a web-site-urilor, paginilor 
web şi portalurilor pentru înregistrarea texte-
lor, imaginilor şi muzicii furnizate prin calcula-
toare sau telefoane mobile; furnizarea servici-
ilor informative şi consultative în regim on-line 
de la o bază de date de calculator sau prin 
Internet; informaŃie meteorologică; servicii de 
prestare a informaŃiei cu privire la vreme; ser-
vicii de design interior; servicii informative şi 
consultative referitoare la toate serviciile sus-
mentionate. 
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(210) 027427 
(220) 2010.07.13 
(730) BUJOR Vadim, MD  

Str. Hipodromului nr. 10,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 03.07.06; 26.01.15; 26.01.21; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027428 
(220) 2010.07.08 
(730) ALTASTON S.R.L., MD  

Str. Petru Rareş nr. 77,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: negru, alb, gri, albastru-
deschis, galben, verde, maro, roşu, roz, violet, 
liliachiu, albastru-închis. 

(511) NCL(9) 
02  - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protec-

Ńie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti. 

 

(531) CFE(5) 07.01.06; 07.01.08; 19.01.04; 19.03.01; 
27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 027440 
(220) 2010.07.13 
(730) PRODigital S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Petru Maior nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, roşu. 
(511) NCL(9) 
35  - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38  - telecomunicaŃii; 
 

41  - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12. 
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(210) 027453 
(220) 2010.07.14 
(730) VECTITO-TRANS S.R.L., MD  

Str. Alba-Iulia nr. 202, bloc 1, ap. 7,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

negru. 
(511) NCL(9) 
03  - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru 

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.03; 27.05.08; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 027459 
(220) 2010.07.14 
(730) Laboratoire HRA-Pharma, FR  

15, rue Beranger, 75003 Paris, FranŃa 
(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; preparate medicinale pentru baie; ban-
daje igienice, pantaloni igienici şi absorbante 
igienice, preparate chimice de uz medical sau 
de uz farmaceutic; plante medicinale; ceaiuri 
medicinale de plante de uz medical; paraziti-
cide; zahăr de uz medical; aliaje de metale 
preŃioase de uz dentar; produse contraceptive 
chimice şi produse de contracepŃie urgentă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027460 
(220) 2010.07.14 
(310) 10 / 3731956 
(320) 2010.04.20 
(330) FR 
(730) Laboratoire HRA-Pharma, FR  

15, rue Beranger, 75003 Paris, FranŃa 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
(320) 2010.04.20 
 

05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; preparate medicinale pentru baie; ban-
daje igienice, pantaloni igienici şi absorbante 
igienice, preparate chimice de uz medical sau 
de uz farmaceutic; plante medicinale; ceaiuri 
medicinale de plante de uz medical; paraziti-
cide; zahăr de uz medical; aliaje de metale 
preŃioase de uz dentar; 

 

(220) 2010.07.14 
 

05  - produse contraceptive chimice şi produse de 
contracepŃie urgentă. 
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(210) 027481 
(220) 2010.07.19 
(730) VALAUTO-S S.R.L., MD  

Str. Băcioii Noi nr. 14/11,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12  - vehicule; aparate de locomoŃie terestră, aeri-

ană sau navală. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027488 
(220) 2010.07.20 
(730) MIGAI Nadejda, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41  - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 05.01.16; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 027489 
(220) 2010.07.20 
(730) MIGAI Nadejda, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41  - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 027504 
(220) 2010.07.27 
(730) POIANA VULPII S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. IndependenŃei nr. 30, bloc 4,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, maro. 
(511) NCL(9) 
35  - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; im-
port-export; servicii prestate de reŃea de ma-
gazine; 

 

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

 

37  - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii; 
 

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

 

41  - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.08; 05.03.02; 05.03.20; 05.13.04; 
27.01.09; 29.01.12. 
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(210) 027519 
(220) 2010.07.27 
(730) Bravo Premium LLC, RU  

Kuznetsovskaya ul. 52 korp. 3 lit. A, Saint-
Petersburg,190105, FederaŃia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32  - aperitive fără alcool; ape minerale şi gazoase; 

ape minerale naturale; cvas (băuturi nealco-
olice); cocteiluri fără alcool; cocteiluri fără 
alcool din sucuri naturale (de fructe şi pomu-
şoare, citrice, de legume), inclusiv cu mirode-
nii; concentrate pentru băuturi nealcoolice 
(inclusiv pe bază de sucuri, pe bază de mate-
rie primă sintetică, pe bază de materie primă 
aromatică identică celei naturale, pe bază de 
materie primă naturală); baze concentrate 
(pentru băuturi nealcoolice, balsamuri); limo-
nade; lapte de arahide (băuturi nealcoolice); 
băuturi nealcoolice (gazoase şi negazoase); 
băuturi nealcoolice gazoase (pe bază de su-
curi şi extracte din fructe şi pomuşoare, vinuri 
şi infuzii citrice); băuturi izotonice; băuturi 
nealcoolice pe bază de miere; băuturi pe bază 
de zer; băuturi din fructe; băuturi din sucuri 
naturale (de fructe şi pomuşoare, citrice, de 
legume); băuturi nealcoolice pe bază de ma-
terie primă vegetală condimentată aromatică 
naturală; băuturi nealcoolice cu arome identi-
ce celor naturale; băuturi pe bază de ape mi-
nerale; lapte de migdale (băuturi); nectare de 
fructe, nealcoolice; sirop de migdale; bere; 
bere nealcoolică; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; apă de izvor; ape carbo-
gazoase; sarsaparilla (băutură nealcoolică); 
siropuri pentru limonade; siropuri pentru bău-
turi; suc de mere; suc de roşii; sucuri de le-
gume; sucuri de fructe; preparate pentru fa-
bricarea apelor gazoase; preparate pentru 
fabricarea lichiorurilor; preparate pentru fabri-
carea apelor minerale; preparate pentru fabri-
carea băuturilor; musturi; must de struguri; 
must de bere; must din malŃ; pastile pentru 
băuturi gazoase; sorbete (băuturi); extracte 
din fructe fără alcool; extracte din hamei pen-
tru fabricarea berii; esenŃe pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

33  - aperitive; balsamuri; brandy, rachiu; vinuri; 
rachiu de drojdie; whisky; votcă; gin; digesti-
ve; cocteiluri, inclusiv cu conŃinut mic de alco-
ol; cocteiluri alcoolice ce conŃin votcă diversă 

şi/sau bitter (lichioruri); lichioruri (tari, de de-
sert, în formă de emulsii); băuturi alcoolice; 
băuturi alcoolice cu conŃinut de fructe; băuturi 
spirtoase; băuturi distilate; hidromel; băuturi 
cu conŃinut de fructe cu conŃinut mic de alco-
ol; alcool de mentă; bitter (lichioruri); infuzii 
spirtoase (lichioruri) pe bază de fructe şi su-
curi de fructe, legume şi sucuri de legume; 
rom; sake; cidru; alcool din orez; extracte 
alcoolice; extracte din fructe cu alcool; esenŃe 
alcoolice. 

 

 

 
 
(210) 027520 
(220) 2010.07.27 
(730) Bravo Premium LLC, RU  

Kuznetsovskaya ul. 52 korp. 3 lit. A, Saint-
Petersburg,190105, FederaŃia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32  - aperitive fără alcool; ape minerale şi gazoase; 

ape minerale naturale; cvas (băuturi nealco-
olice); cocteiluri fără alcool; cocteiluri fără 
alcool din sucuri naturale (de fructe şi pomu-
şoare, citrice, de legume), inclusiv cu mirode-
nii; concentrate pentru băuturi nealcoolice 
(inclusiv pe bază de sucuri, pe bază de mate-
rie primă sintetică, pe bază de materie primă 
aromatică identică celei naturale, pe bază de 
materie primă naturală); baze concentrate 
(pentru băuturi nealcoolice, balsamuri); limo-
nade; lapte de arahide (băuturi nealcoolice); 
băuturi nealcoolice (gazoase şi negazoase); 
băuturi nealcoolice gazoase (pe bază de su-
curi şi extracte din fructe şi pomuşoare, vinuri 
şi infuzii citrice); băuturi izotonice; băuturi 
nealcoolice pe bază de miere; băuturi pe bază 
de zer; băuturi din fructe; băuturi din sucuri 
naturale (de fructe şi pomuşoare, citrice, de 
legume); băuturi nealcoolice pe bază de ma-
terie primă vegetală condimentată aromatică 
naturală; băuturi nealcoolice cu arome identi-
ce celor naturale; băuturi pe bază de ape mi-
nerale; lapte de migdale (băuturi); nectare 
nealcoolice de fructe; sirop de migdale; bere; 
bere nealcoolică; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; apă de izvor; ape carbo-
gazoase; sarsaparilla (băutură nealcoolică); 
siropuri pentru limonade; siropuri pentru bău-
turi; suc de mere; suc de roşii; sucuri de le-
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gume; sucuri de fructe; preparate pentru fa-
bricarea apelor gazoase; preparate pentru 
fabricarea lichiorurilor; preparate pentru fabri-
carea apelor minerale; preparate pentru fabri-
carea băuturilor; musturi; must de struguri; 
must de bere; must din malŃ; pastile pentru 
băuturi gazoase; sorbete (băuturi); extracte 
din fructe fără alcool; extracte din hamei pen-
tru fabricarea berii; esenŃe pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

33  - aperitive; balsamuri; brandy, rachiu; vinuri; 
rachiu de drojdie; whisky; votcă; gin; digesti-
ve; cocteiluri, inclusiv cu conŃinut mic de alco-
ol; cocteiluri alcoolice ce conŃin votcă diversă 
şi/sau bitter (lichioruri); lichioruri (tari, de de-
sert, în formă de emulsii); băuturi alcoolice; 
băuturi alcoolice cu conŃinut de fructe; băuturi 
spirtoase; băuturi distilate; hidromel; băuturi 
cu conŃinut de fructe cu conŃinut mic de alco-
ol; alcool de mentă; bitter (lichioruri); infuzii 
spirtoase (lichioruri) pe bază de fructe şi su-
curi de fructe, legume şi sucuri de legume; 
rom; sake; cidru; alcool din orez; extracte 
alcoolice; extracte din fructe cu alcool; esenŃe 
alcoolice. 

 

 

 
 
(210) 027534 
(220) 2010.07.28 
(730) FILATOV Oleg, MD  

Str. Miron Costin nr. 15, bloc 1, ap. 105,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru. 
(511) NCL(9) 
06  - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcŃie metalice; construcŃii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 
 
 

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

 

37  - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii. 
 

(531) CFE(5) 06.01.02; 06.01.04; 27.05.02; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 027541 
(220) 2010.07.29 
(730) INTEGRA INVEST S.R.L., MD  

Str. Sf. Ilie nr. 64, ap. 1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 
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39  - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.11; 27.01.08; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 027545 
(220) 2010.07.29 
(730) CAZACU Vitalie, MD  

Str. Ostrovskii nr. 39, ap. 45,  
MD-3100, BălŃi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunŃă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "md", "STIRI NON-STOP", cu ex-
cepŃia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
38  - telecomunicaŃii. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.17; 26.02.07; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 027546 
(220) 2010.07.29 
(730) łÎRA Dumitru, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.15.07; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 027550 
(220) 2010.08.02 
(730) CEBOTARI Mihail, MD  

Şos. Bucovinei nr. 25, bloc 5, ap. 19,  
MD-4601, EdineŃ, Republica Moldova 
PODLISNIC Valentin, MD  
Str. 31 august nr. 59, ap. 55,  
MD-3100, BălŃi, Republica Moldova 
CONICOV Larisa, MD  
Str. Mihai Viteazul nr. 58, ap. 16,  
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.09.19; 26.11.25; 26.15.07; 27.05.01. 
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(210) 027551 
(220) 2010.08.02 
(730) MIGAI Nadejda, MD  

Str. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41  - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 027552 
(220) 2010.08.02 
(730) DUPLII Vladimir, MD  

Str. Ginta Latină nr. 17, ap. 204,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
17  - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile 
nemetalice. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 027573 
(220) 2010.08.16 
(730) GRATE Alexandru, MD  

Str. Aşhabad nr. 115, bloc 1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.13.07; 25.01.10; 25.01.15; 27.05.01; 
28.05.00. 

 

 
 
(210) 027576 
(220) 2010.08.16 
(730) PIMENOVA Ecaterina, MD  

Str. Bulgară nr. 41, ap. 43,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38  - telecomunicaŃii; 
 

41  - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

 



MD - BOPI 11/2010 TRADEMARKS 

 70

(210) 027577 
(220) 2010.08.05 
(730) FAUTOR S.R.L., MD  

Str. Petru Movilă nr. 23/2,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

închis, negru. 
(511) NCL(9) 
33  - băuturi alcoolice, în special vinuri. 
 

(531) CFE(5) 03.01.08; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 027578 
(220) 2010.08.05 
(730) FAUTOR S.R.L., MD  

Str. Petru Movilă nr. 23/2,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: roşu, oranj, maro, negru, 
galben. 

(511) NCL(9) 
33  - băuturi alcoolice, în special vinuri. 
 

(531) CFE(5) 03.01.08; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 027581 
(220) 2010.08.04 
(730) Apple Inc., US  

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35  - serviciile magazinelor de vânzare cu amănun-

tul a software de calculator prestate prin In-
ternet şi alte reŃele de calculator şi de comu-
nicare electronice; serviciile magazinelor de 
vânzare cu amănuntul a software de calcula-
tor utilizate cu dispozitive electronice digitale 
mobile portabile şi alte dispozitive electronice 
de consum. 

 

 

 
 
(210) 027586 
(220) 2010.08.05 
(730) Soldex Limited, VG  

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

(540)  
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(511) NCL(9) 
03  - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru 

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.13.01; 27.05.10; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 027587 
(220) 2010.08.05 
(730) Bristol-Myers Squibb Company, corpora Ńie 

din statul Delaware, US  
345 Park Avenue, New York, New York 
10154, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 

 
 
(210) 027588 
(220) 2010.08.05 
(730) Bravo Premium LLC, RU  

Kuznetsovskaya ul. 52 korp. 3 lit. A,  
Saint-Petersburg,190105, FederaŃia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
32  - aperitive fără alcool; ape minerale naturale; 

cvas (băuturi nealcoolice); cocteiluri fără al-
cool; cocteiluri fără alcool din sucuri naturale 
(de fructe şi pomuşoare, citrice, de legume), 
inclusiv cu mirodenii; concentrat pentru bău-
turi nealcoolice (inclusiv pe bază de sucuri, pe 
bază de materie primă sintetică, pe bază de 
materie primă aromatică identică celei natura-
le, pe bază de materie primă naturală); baze 
concentrate (pentru băuturi nealcoolice, bal-
samuri); limonade; lapte de arahide (băuturi 
nealcoolice); băuturi nealcoolice (gazoase şi 
negazoase); băuturi nealcoolice gazoase (pe 
bază de sucuri şi extracte din fructe şi pomu-
şoare, vinuri şi infuzii citrice); băuturi 
izotonice; băuturi nealcoolice pe bază de mie-
re; băuturi pe bază de zer; băuturi din fructe; 
băuturi din sucuri naturale (de fructe şi pomu-
şoare, citrice, de legume); băuturi nealcoolice 
pe bază de materie primă vegetală condimen-
tată aromatică naturală; băuturi nealcoolice cu 
arome identice celor naturale; băuturi pe bază 
de ape minerale; lapte de migdale (băuturi); 
nectare de fructe, nealcoolice; sirop de mig-
dale; bere; bere nealcoolică; prafuri pentru 
prepararea băuturilor gazoase; apă de izvor; 
ape carbogazoase; sarsaparilla (băuturi neal-
coolice); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de mere; suc de roşii; su-
curi de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apelor gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pen-
tru fabricarea apelor minerale; preparate pen-
tru fabricarea băuturilor; musturi; must de 
struguri; must de bere; must de malŃ; pastile 
pentru băuturi gazoase; sorbete (băuturi); 
extracte fără alcool din fructe; extracte din 
hamei pentru fabricarea berii; esenŃe pentru 
fabricarea băuturilor; 

 

33  - aperitive; balsamuri; brandy, rachiu; vinuri; 
rachiu de drojdie; whisky; votcă; gin; digesti-
ve; cocteiluri, inclusiv cu conŃinut mic de alco-
ol; cocteiluri alcoolice ce conŃin votcă diversă 
şi/sau bitter (lichioruri); lichioruri (tari, de de-
sert, în formă de emulsii); băuturi alcoolice; 
băuturi alcoolice cu conŃinut de fructe; băuturi 
spirtoase; băuturi distilate; hidromel; băuturi 
cu conŃinut de fructe cu conŃinut mic de alco-
ol; alcool de mentă; bitter (lichioruri); infuzii 
spirtoase (lichioruri) pe bază de fructe şi su-
curi de fructe, legume şi sucuri de legume; 
rom; sake; cidru; alcool din orez; extracte 
alcoolice; extracte din fructe cu alcool; esenŃe 
alcoolice. 
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(210) 027589 
(220) 2010.08.05 
(730) Diversey, Inc., US  

8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 
53177, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01  - substanŃe chimice pentru procesele de fabri-

care sau de producŃie, inclusiv detergenŃi pen-
tru procesele de fabricare sau de producŃie, 
substanŃe de degresare destinate industriei, 
compuşi pentru dedurizarea apei, agenŃi de 
chelare, solvenŃi acizi, solvenŃi pentru crustă, 
aditivi pentru clătire, substanŃe antispumante, 
saramuri de răcire, aditivi pentru saramuri de 
răcire, aditivi utilizaŃi în tratarea apei, inhibitori 
de crustă formată în urma tratării apei de răci-
re şi inhibitori de coroziune, conditionere pen-
tru reziduurile formate în urma tratării apei de 
cazan, absorbanŃi şi dispersivi de oxigen; 

 

03  - preparate universale pentru curăŃare, degre-
sare, lustruire şi finisare şi preparate pentru 
curăŃare cu proprietăŃi dezinfectante pentru 
utilizarea pe suprafeŃe, şi anume preparate 
pentru curăŃarea podelelor, preparate pentru 
lustruirea podelelor, preparate pentru finisa-
rea podelelor, ceară de parchet şi preparate 
pentru îndepărtarea luciului; produse pentru 
lustruirea mobilei; preparate pentru curăŃarea 
şi lustruirea sticlei; preparate pentru curăŃarea 
oŃelului inoxidabil; preparate de curăŃare des-
tinate pentru curăŃarea internă şi externă şi 
întreŃinerea tuturor tipurilor de vehicule; sub-
stanŃe de curăŃare pentru chiuvete, toalete, 
duşuri şi căzi; preparate pentru curăŃarea 
plăcilor de teracotă; săpunuri de mâini şi loŃi-
uni de mâini; şampoane; soluŃii pentru curăŃa-
rea covoarelor şi substanŃe de scos petele; 
preparate de curăŃare pentru Ńesături, tapise-
rie şi covoare, cu şi fără proprietăŃi dezodori-
zante; produse de spălare de uz industrial, şi 
anume detergenŃi, soluŃii de înălbire, substan-
Ńe de înmuiere a Ńesăturilor, substanŃe aci-
de/de neutralizare a rufelor, amidon şi sub-
stanŃe de scos petele; detergenŃi bactericizi 
pentru spălătorii industriale; produse de spă-
lare, şi anume detergenŃi pentru spălarea 
automată a veselei şi aditivi pentru clătire, 
detergenŃi pentru spălarea manuală a veselei, 
detergenŃi pentru înmuierea prealabilă a farfu-
riilor întinse, preparate pentru îndepărtarea 

petelor de pe veselă, substanŃe acide de spă-
lare pentru utilizarea în maşinile de spălat 
vasele, aditivi pentru clătire, substanŃe alcali-
ne pentru spălarea cisternelor; preparate pen-
tru spălarea buteliilor; preparate pentru spăla-
rea cuptoarelor, preparate pentru spălarea 
Ńevilor şi canalelor de scurgere; preparate 
pentru spălarea cisternelor, conductelor, po-
delelor, pereŃilor şi tavanelor; substanŃe de 
degresare; ceară; 

 

05  - preparate universale dezinfectante, bacterici-
de şi dezodorizante pentru utilizare pe supra-
feŃe; detergenŃi bactericizi pentru spălătorii 
industriale; substanŃe universale dezinfectan-
te; produse pentru împrospătarea aerului şi 
produse dezodorizante de cameră; produse 
dezodorizante pentru covoare, Ńesături şi tapi-
serie; fungicide, erbicide, insecticide, repe-
lente pentru insecte, rodenticide, substanŃe 
dezinfectante pentru mameloane, algicide, 
preparate pentru sterilizare, biocide pentru 
tratarea apei de răcire; 

 

07  - maşini, instrumente şi aparate pentru curăŃare 
şi lustruire, cât şi părŃi şi accesorii ale acesto-
ra neincluse în alte clase, inclusiv maşini pen-
tru spălarea şi lustruirea podelelor; aspiratoa-
re şi maşini pentru spălarea covoarelor şi 
preşurilor, cât şi părŃi şi accesorii ale acestora 
neincluse în alte clase; maşini de bătut preşu-
rile şi covoarele; maşini pentru curăŃarea us-
cată a covoarelor şi a preşurilor; perii mecani-
ce pentru podele, maşini pentru lustruirea 
podelelor şi maşini generatoare de spumă; 

 

21  - distribuitoare pentru preparate de curăŃare şi 
dezinfectante; instrumente de curăŃare, şi 
anume perii aspre, mopuri, bureŃi şi cârpe de 
şters; 

 

37  - servicii de dereticare; servicii de igienă, cură-
Ńare, lustruire, deodorizare, dezinfectare şi 
sanitare; servicii de îngrijire a podelelor; ser-
vicii de igienă, curăŃare a bucătăriei şi servicii 
de spălare a articolelor; servicii de igienă şi 
curăŃare a lavabourilor; servicii de călcare a 
rufelor şi a lenjeriei; instalaŃia, reparaŃia şi 
întreŃinerea maşinilor de spălat vasele, a ma-
şinilor de spălat paharele, a maşinilor de us-
care a veselei şi maşinilor de uscare a paha-
relor; instalaŃia, reparaŃia şi întreŃinerea maşi-
nilor distribuitoare; reparaŃia şi întreŃinerea 
aparatelor şi maşinilor de curăŃare, lustruire şi 
sanitare, închiriere de echipament de curăŃa-
re, servicii de curăŃare a vehiculelor, servicii 
de combatere a dăunătorilor; 

 

41  - servicii didactice şi consultative, şi anume 
organizarea trainingurilor, seminarelor şi ate-
lierelor de lucru şi publicarea materialelor 
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informative cu privire la igienă, curăŃare, îngri-
jirea podelelor şi spălătorii şi cu privire la 
practicile de securitate a alimentaŃiei corecte 
şi procedurile referitoare la curăŃarea bucătă-
riilor şi echipamentului de alimentaŃie publică, 
îngrijirea corectă a podelelor şi covoarelor, la 
procedurile de igienă corectă pentru angajaŃii 
din alimentaŃia publică şi curăŃarea şi dezin-
fectarea corectă a aparatelor şi spaŃiilor de 
preparare a produselor alimentare. 

 

 

 
 
(210) 027590 
(220) 2010.08.09 
(730) GHIPS-BIRUINłA S.R.L., MD  

Str. Prieteniei nr. 13, bloc 3, MD-6202,  
BiruinŃa, Sîngerei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
10  - material de ghips pentru pansamente ortope-

dice; 
 

19  - ghips; ghips pentru construcŃii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 027591 
(220) 2010.08.06 
(730) San Impex International S.R.L., MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 4/1, ap. 186,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 027593 
(220) 2010.08.06 
(730) E. R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware 

Limited Liability Company, US  
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 
New Jersey 08540, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 

 
 
(210) 027595 
(220) 2010.08.09 
(730) Gallaher Limited, GB  

Members Hill Brooklands Road Weybridge, 
Surrey KT 13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat; snus, Ńigări, trabucuri, Ńigări de 
foi; substanŃe pentru fumat vândute separat 
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 
medicale sau curative; tutun de prizat; articole 
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
Ńigară, tuburi de Ńigară şi chibrituri. 

 

 

 
 
(210) 027596 
(220) 2010.08.10 
(730) SUPRACOLOR S.R.L., MD  

Str. Hristo Botev nr. 19, bloc 7, ap. 115,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027603 
(220) 2010.08.11 
(730) LEBEDEV Serghei, MD  

Bd. Dacia nr. 38/4, ap. 131,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

galben, purpuriu, albastru-deschis, negru. 
(511) NCL(9) 
14  - metale preŃioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preŃioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.02.05; 26.02.08; 27.05.24; 29.01.15. 
 

 
 
 

(210) 027604 
(220) 2010.08.12 
(730) MOLDPRESA S.A., MD  

Str. Ştefan Vodă nr. 3, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027605 
(220) 2010.08.12 
(730)  ЗОЛОТОЙ АИСТ S.R.L., întreprindere cu 

capital str ăin, fabric ă de vinuri şi coniacuri, 
MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422,  
TvardiŃa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 027608 
(220) 2010.08.13 
(730) ZAO "Twins Tec", RU  

Ul. Reabinovaia, 65/1, Moscova, 121471,  
FederaŃia Rusă 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
prafuri şi paste de dinŃi; 

 

05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027609 
(220) 2010.08.13 
(730) ZAO "Twins Tec", RU  

Ul. Reabinovaia, 65/1, Moscova, 121471,  
FederaŃia Rusă 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
prafuri şi paste de dinŃi; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 027612 
(220) 2010.08.10 
(730) Matriks Ltd, GE  

80, Takaishvili Street, 6000 Batumi, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - Ńigarille, tutun; articole pentru fumători; chibri-

turi. 
 

 

 
 
(210) 027613 
(220) 2010.08.10 
(730) Matriks Ltd, GE  

80, Takaishvili Street, 6000 Batumi, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - Ńigarille, tutun; articole pentru fumători; chibri-

turi. 
 

 

 
 
(210) 027614 
(220) 2010.08.10 
(730) Matriks Ltd, GE  

80, Takaishvili Street, 6000 Batumi, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - Ńigarille, tutun; articole pentru fumători; chibri-

turi. 
 

 

 
 
(210) 027615 
(220) 2010.08.10 
(730) Matriks Ltd, GE  

80, Takaishvili Street, 6000 Batumi, Georgia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - Ńigarille, tutun; articole pentru fumători; chibri-

turi. 
 

 

 
 
(210) 027616 
(220) 2010.08.10 
(730) Matriks Ltd, GE  

80, Takaishvili Street, 6000 Batumi, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - Ńigarille, tutun; articole pentru fumători; chibri-

turi. 
 

 

 
 
(210) 027617 
(220) 2010.08.10 
(730) Matriks Ltd, GE  

80, Takaishvili Street, 6000 Batumi, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - Ńigarille, tutun; articole pentru fumători; chibri-

turi. 
 

 

 
 
(210) 027618 
(220) 2010.08.16 
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company, US  

410 North Michigan Avenue, Chicago,  
IL 60611, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
30  - produse de cofetărie, gumă de mestecat, gu-

mă de mestecat cu balonaşe, bomboane, 
caramele de mentă, dropsuri şi drajeuri rom-
boidale. 

 

 

 
 
(210) 027621 
(220) 2010.08.16 
(730) Mary Kay Inc., corpora Ńie din statul  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03  - cosmetice; arome de uz personal; produse 

nemedicinale pentru îngrijirea pielii; articole 
de toaletă nemedicinale; 

 

16  - broşuri despre cosmetice şi îngrijirea frumu-
seŃii; cataloage în domeniul cosmeticilor şi 
îngrijirii frumuseŃii; reviste referitoare la cos-
metice şi îngrijirea frumuseŃii; buletine infor-
mative în domeniu cosmeticilor şi îngrijirii fru-
museŃii; cărŃi poştale; panouri publicitare im-
primate din hârtie sau carton; cărŃi informative 
imprimate în domeniul cosmeticelor şi îngrijirii 
frumuseŃii; periodice imprimate în domeniul 
cosmeticelor şi îngrijirii frumuseŃii; produse de 
imprimerie, în special ghiduri de produse refe-
ritoare la cosmetice şi îngrijirea frumuseŃii; 
materiale de instruire imprimate în domeniul 
cosmeticilor şi îngrijirii frumuseŃii; materiale 
didactice imprimate în formă de materiale 
promoŃionale; papetărie. 

 

 

 
 
(210) 027622 
(220) 2010.08.04 
(730) SILE Corina, MD  

Bd. Dacia nr. 49/1, ap. 15,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027623 
(220) 2010.08.04 
(730) GROIAN Savelie, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02  - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protec-

Ńie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

03  - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru 
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

06  - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcŃie metalice; construcŃii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

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; 

 

27  - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete mu-
rale, nu din materiale textile; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37  - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii. 
 

 

 
 
(210) 027628 
(220) 2010.08.18 
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere cu 

capital str ăin, MD  
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 027629 
(220) 2010.08.18 
(730) IDEEA ASIGURĂRI S.A., companie de asi-

gurări, MD  
Str. A. Bernardazzi nr. 59, ap. 3,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36  - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

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

 
 
(210) 027636 
(220) 2010.08.18 
(730) NEW MEGA PRESS S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 98,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.06; 26.04.11; 26.11.12; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 027638 
(220) 2010.08.18 
(730) NATUR PRODUKT-ML S.R.L., MD  

Str. Alexe Mateevici nr. 109/1, bloc 1, of. 202, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027639 
(220) 2010.08.18 
(730) SUMMIT-COM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Tighina nr. 49/3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

41  - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

 

 
 
(210) 027640 
(220) 2010.08.18 
(730) DEMCAR-IMPEX S.R.L., MD  

Str. Bulgară nr. 99, ap. 11,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02  - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protec-

Ńie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

06  - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcŃie metalice; construcŃii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

08  - scule şi instrumente de mână acŃionate ma-
nual; cuŃite, furculiŃe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

17  - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027641 
(220) 2010.08.18 
(730) Emirates Telecommunications Corporation, 

AE 
Etisalat Tower, P. O. Box 3838, Abu Dhabi, 
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38  - telecomunicaŃii; servicii de telecomunicaŃii; 

servicii de comunicaŃii celulare, mobile, prin 
satelit şi telefonice; comunicaŃie prin intermedi-
ul terminalelor de calculator; comunicaŃii prin 
intermediul reŃelelor de fibră optică; servicii de 
comunicaŃii pentru transmisii de date; servicii 
digitale de comunicaŃii; servicii de schimb elec-
tronic de date; servicii de poştă electronică; 
transmisie electronică de date, imagini şi do-
cumente; furnizarea de acces la serviciile on-
line de calculator; servicii de Internet; servicii 
de acces la datele de la distanŃă; servicii de 
reŃea cu posibilităŃi suplimentare; furnizarea 
conexiunii la reŃelele locale fără fir. 

 

(531) CFE(5) 16.01.04; 26.03.03; 26.03.06; 26.03.07. 
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(210) 027642 
(220) 2010.08.18 
(730) Emirates Telecommunications Corporation, 

AE 
Etisalat Tower, P. O. Box 3838, Abu Dhabi, 
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38  - telecomunicaŃii; servicii de telecomunicaŃii; 

servicii de comunicaŃii celulare, mobile, prin 
satelit şi telefonice; comunicaŃie prin intermedi-
ul terminalelor de calculator; comunicaŃii prin 
intermediul reŃelelor de fibră optică; servicii de 
comunicaŃii pentru transmisii de date; servicii 
digitale de comunicaŃii; servicii de schimb elec-
tronic de date; servicii de poştă electronică; 
transmisie electronică de date, imagini şi do-
cumente; furnizarea de acces la serviciile on-
line de calculator; servicii de Internet; servicii 
de acces la datele de la distanŃă; servicii de 
reŃea cu posibilităŃi suplimentare; furnizarea 
conexiunii la reŃelele locale fără fir. 

 

 

 
 
(210) 027657 
(220) 2010.09.01 
(730) S.C. R.V.R. PRODCOM S.R.L., MD 

Str. Grenoble nr. 159 a,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
31  - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.21; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 027658 
(220) 2010.09.01 
(730) S.C. R.V.R. PRODCOM S.R.L., MD 

Str. Grenoble nr. 159 a,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
31  - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 

 
 
(210) 027660 
(220) 2010.08.24 
(730) TAMA ENTERPRISES CO., LTD., JP  

59-2, Nakasato 6-chome, Kiyose-city, Tokyo 
204-0003, Japonia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09  - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranŃă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaŃiei şi calculatoare; 
extinctoare; termostate, termoregulatoare, 
comutatoare pe bază de ceară, întrerupătoare 
pe bază de ceară, comutatoare pe bază de 
bimetal, întrerupătoare pe bază de bimetal, 
relee electromagnetice, întrerupătoare elec-
tromagnetice, senzori de temperatură. 

 

(531) CFE(5) 18.01.21; 26.13.25; 27.01.06; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 027661 
(220) 2010.08.24 
(730) TAMA ENTERPRISES CO., LTD., JP  

59-2, Nakasato 6-chome, Kiyose-city, Tokyo 
204-0003, Japonia 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunŃă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "ENTERPRISES CO., LTD.", "TO-
KYO", "JAPAN". 

(511) NCL(9) 
09  - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranŃă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaŃiei şi calculatoare; 
extinctoare; termostate, termoregulatoare, 
comutatoare pe bază de ceară, întrerupătoare 
pe bază de ceară, comutatoare pe bază de 
bimetal, întrerupătoare pe bază de bimetal, 
relee electromagnetice, întrerupătoare elec-
tromagnetice, senzori de temperatură. 

 

(531) CFE(5) 18.01.21; 26.13.25; 27.01.06; 27.05.11; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 027662 
(220) 2010.08.26 
(730) AUTOCLIM TUR S.R.L., MD  

Str. Timiş nr. 56, ap. 7,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12  - vehicule; aparate de locomoŃie terestră, aeri-

ană sau navală. 
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(210) 027665 
(220) 2010.08.19 
(730) TIREX PETROL S.A., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Columna nr. 90,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35  - comercializarea produselor în supermarketuri, 

hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, 
chioşcuri şi tarabe; servicii prestate de su-
permarketuri, hipermarketuri, buticuri, maga-
zine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

(531) CFE(5) 04.05.21; 26.01.02; 26.01.21; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 027666 
(220) 2010.08.19 
(730) SUPRATEN S.A., MD  

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

(540)  
 
 

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

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

plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziŃii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaŃi industriei; 

 

02  - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protec-
Ńie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 26.05.02; 26.05.10; 
26.13.25; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 027667 
(220) 2010.08.24 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD  

Str. Tighina nr. 65, of. 414,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, ferti-

lizanŃi; 
 

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

 

 

 
 
(210) 027668 
(220) 2010.08.24 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD  

Str. Tighina nr. 65, of. 414,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05  - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, ferti-

lizaŃi; 
 

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

 

 

 
 
(210) 027669 
(220) 2010.08.20 
(730) BARANOVSCAIA Svetlana, MD  

Str. Cireşilor nr. 65/2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

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

 

06  - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcŃie metalice; construcŃii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

21  - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de con-
strucŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necu-
prinse în alte clase; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.07.01. 
 

 
 
(210) 027670 
(220) 2010.09.02 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD  

MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

roşu. 
(511) NCL(9) 
32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.14. 
 

 
 
(210) 027671 
(220) 2010.08.20 
(730) BORISENCO Ruslan, MD  

Str. Gh. Madan nr. 87, bloc 3, ap. 66,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru. 
(511) NCL(9) 
35  - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38  - telecomunicaŃii. 
 

(531) CFE(5) 24.17.25; 27.03.15. 
 

 
 
(210) 027672 
(220) 2010.08.20 
(730) BORISENCO Ruslan, MD  

Str. Gh. Madan nr. 87, bloc 3, ap. 66,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, verde, 

verde-deschis. 
(511) NCL(9) 
09  - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, ge-

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

 

35  - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

38  - telecomunicaŃii. 
 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.05; 27.05.10; 29.01.14. 
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(210) 027673 
(220) 2010.08.23 
(730) SUPRACOLOR S.R.L., MD  

Str. Hristo Botev nr. 19, bloc 7, ap. 115,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.08; 27.05.17; 27.05.22; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027674 
(220) 2010.08.23 
(730) UNILEVER N. V., NL  

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03  - preparate pentru albit, curăŃare, lustruire, de-

gresare şi şlefuire; produse de îngrijire de uz 
casnic; produse de curăŃare, sterilizare şi de-
zodorizare pentru toaletă. 

 

 

 
 
 
 

(210) 027675 
(220) 2010.08.23 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR COR-
PORATION), JP  
1, Toyota-Cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12  - vehicule; mijloace de transport cu motor, au-

tomobile, motoare pentru vehicule terestre, 
părŃi şi accesorii pentru toate produsele sus-
menŃionate, cu excepŃia sistemelor cu lanŃ şi 
cu curea a acŃionării prin came. 

 

 

 
 
(210) 027685 
(220) 2010.08.25 
(730) VESELTIS S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Dumitru Caraciobanu nr. 16/2,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

03  - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru 
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

04  - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianŃi; produ-
se pentru absorbŃia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanŃe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 
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05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

06  - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcŃie metalice; construcŃii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

08  - scule şi instrumente de mână acŃionate ma-
nual; cuŃite, furculiŃe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

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

 

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

 

21  - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de con-
strucŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necu-
prinse în alte clase; 

 

27  - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete mu-
rale, nu din materiale textile; 

 

35  - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine; comercializarea 
produselor; operaŃii de export-import; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37  - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 027686 
(220) 2010.08.24 
(730) Bayer Consumer Care AG, CH  

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, ElveŃia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - produse farmaceutice. 
 

 

 
 
(210) 027691 
(220) 2010.08.25 
(730) DONSKOVA Svetlana, MD  

Str. Dominte Timonu nr. 27,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, verde. 
(511) NCL(9) 
35  - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.01.12; 07.01.06; 07.05.02; 27.05.10; 
29.01.13. 
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(210) 027694 
(220) 2010.08.25 
(730) Spirits International B.V., LU  

7, rue Nicolas Bove, L-1253 Luxemburg,  
Luxemburg 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33  - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii). 
 

 

 
 
(210) 027695 
(220) 2010.08.25 
(730) Spirits International B.V., LU  

7, rue Nicolas Bove, L-1253 Luxemburg,  
Luxemburg 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde, galben. 
(511) NCL(9) 
32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33  - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii). 
 

(531) CFE(5) 25.07.01; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.14. 
 

(210) 027699 
(220) 2010.08.26 
(730) SUMMIT-COM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Tighina nr. 49/3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

41  - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 25.07.22; 25.07.25; 26.01.03; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 027700 
(220) 2010.09.03 
(730) FARMACO S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027701 
(220) 2010.09.03 
(730) FARMACO S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027702 
(220) 2010.09.03 
(730) FARMACO S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027703 
(220) 2010.09.03 
(730) FARMACO S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunŃă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "BALSAMIC", " WISHNEVSKY". 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027704 
(220) 2010.09.03 
(730) FARMACO S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027705 
(220) 2010.09.03 
(730) FARMACO S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027706 
(220) 2010.09.03 
(730) FARMACO S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 

pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

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

 

 

 
 
(210) 027707 
(220) 2010.09.08 
(730) BEER LUX S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. VarniŃa nr. 2/3,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunŃă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "магазин разливного пива", 
"Пива". 

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

carne; 
 

32  - bere; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.15.24; 04.02.11; 26.01.04; 
27.05.10; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 027708 
(220) 2010.08.26 
(730) MOTRICALA Ion, MD  

Str. Lipcani nr. 9,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, portocaliu, sur. 
(511) NCL(9) 
07  - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepŃia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepŃia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acŃionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.14; 27.05.24; 29.01.14. 
 

 
 
(210) 027709 
(220) 2010.09.02 
(730) COLIZEI VECHI S.R.L., firm ă de produc Ńie 

şi comer Ń, MD 
Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - ape minerale de uz medical; 
 

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; co-
mercializarea produselor. 

 

 

 
 
(210) 027710 
(220) 2010.08.26 
(730) Everlast World's Boxing Headquarters 

Corporation, US  
PO Box 1809, New York, NY 10156-1809, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25  - încălŃăminte, îmbrăcăminte, şi anume panta-

loni, halate, cămăşi, şorturi, pijamale şi că-
măşi de noapte, pulovere şi lenjerie de corp 
pentru bărbaŃi; bluze, încălŃăminte, pantaloni, 
halate, cămăşi, şorturi, pijamale şi cămăşi de 
noapte, pulovere, sutiene şi lenjerie de corp 
pentru femei; bluze, încălŃăminte, pantaloni, 
halate, cămăşi, şorturi, pijamale şi cămăşi de 
noapte, pulovere şi lenjerie de corp pentru 
fete şt băieŃi; încălŃăminte, pantaloni, halate, 
cămăşi, şorturi, pijamale şi cămăşi de noapte 
şi pulovere pentru copii şi sugari; curele pen-
tru aerobică, tricouri de box, pantofi de box, 
indispensabili, curele elastice, costume pentru 
exerciŃii fizice, şorturi pentru exerciŃii fizice, 
pantaloni pentru exerciŃii fizice, tricouri pentru 
exerciŃii fizice, jachete pentru exerciŃii fizice, 
mănuşi, jachete, paltoane, veste, costume 
pentru sport, articole pentru acoperirea capu-
lui tricotate, pălării, şepci, viziere, eşarfe trico-
tate, mitene, cămăşi musculare, costume pen-
tru saună, şosete, ciorapi, articole de ciorăpă-
rie, bretele pentru treninguri, cămăşi tricotate 
de bumbac, blugi, costume de baie, combine-
zoane, tricouri, lenjerie de corp termică, chiloŃi 
de box şi de baie, mănuşi şi curele pentru 
atletica grea; îmbrăcăminte, încălŃăminte şi 
articole pentru acoperirea capului pentru box 
şi arte marŃiale incluse în această clasă; 
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28  - apărătoare de ureche şi sprânceană pentru 
boxeri, măşti de box, protectoare odontologi-
ce, mănuşi de box, saci de box, mănuşi de 
luptă, manechine pentru antrenament, plat-
forme cu sac de box, haltere şi haltere mici, 
scuturi şi apărătoare pentru jucători de fotbal, 
maşini pentru exersat vâslitul, greutăŃi pentru 
antrenarea muşchilor cutiei toracice, exten-
soare, dispozitive pentru antrenarea mâinii 
(prinderii), mingi medicinale, apărătoare de 
cap, saci suspendaŃi, saci de training, corzi de 
sărit, muştiucuri, torsuri pentru lupte greco-
romane şi box, suporturi, protectoare pentru 
încălŃăminte, căşti de protecŃie, ringuri de box 
şi lupte, mingi de base-ball, mănuşi de base-
ball, bastoane de base-ball, măşti de prinde-
re, apărătoare de prindere, mingi de fotbal, de 
baschet, patine cu role, patine de gheaŃă, cai 
pentru gimnastică, bare paralele, robe de 
alpinism, biciclete fixe de antrenament, 
trenajoare, piste de alergare, mănuşi pentru 
halterofili, mănuşi de schi, saci pentru echi-
pament, pungi pentru echipament de gimnas-
tică, trambuline, echipament de fitness, echi-
pamente pentru halterofili, centuri pentru hal-
terofili, corzi de sărit, greutăŃi libere, echipa-
ment pentru aerobică, şi anume curele pentru 
fitness aerobic, echipamente de fitness aero-
bic staŃionar, benzi elastice pentru exerciŃii 
fizice, greutăŃi pentru gleznă, greutăŃi  pentru 
încheietura mâinii, benzi de alergare, biciclete 
de antrenament şi echipament pentru arte 
marŃiale, inclusiv apărătoare de lovituri, de 
gambă, de cap, mănuşi de luptă, scuturi pen-
tru corp, palete Ńintă, plăci pentru lovituri şi 
lovituri cu piciorul; jocuri arcade. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.01.11; 27.01.16; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 027713 
(220) 2010.09.08 
(730) IUNIAL-MARKET S.R.L., MD  

Bd. Decebal nr. 78, bloc 1, ap. 12,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39  - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor. 

 

(531) CFE(5) 24.15.01; 26.11.01; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 027720 
(220) 2010.09.07 
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD  

Drumul Viilor nr. 36/2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027721 
(220) 2010.09.07 
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD  

Drumul Viilor nr. 36/2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 
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35  - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 

 
 
(210) 027722 
(220) 2010.09.07 
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD  

Drumul Viilor nr. 36/2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027723 
(220) 2010.09.07 
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD  

Drumul Viilor nr. 36/2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 

(210) 027724 
(220) 2010.09.07 
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD  

Drumul Viilor nr. 36/2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027725 
(220) 2010.09.06 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD  

MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.07; 27.05.11. 
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(210) 027726 
(220) 2010.09.06 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD  

MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaŃii 
sanitare; 

 

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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 027727 
(220) 2010.09.06 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD  

MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaŃii 
sanitare; 

 

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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 027728 
(220) 2010.09.02 
(730) Abbott Laboratories, US  

Abbott Park, Illinois 60064, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - produse şi substanŃe farmaceutice. 
 

 

 
 
(210) 027729 
(220) 2010.09.02 
(730) Abbott Laboratories, US  

Abbott Park, Illinois 60064,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - produse şi substanŃe farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027730 
(220) 2010.09.02 
(730) Abbott GmbH & Co. KG, DE  

Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - produse şi substanŃe farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027734 
(220) 2010.09.02 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US  
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05  - produse farmaceutice, şi anume medicamen-

te terapeutice administrate în tratamentul 
cancerului şi bolilor autoimune. 

 

 

 
 
(210) 027735 
(220) 2010.09.02 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US  
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - produse farmaceutice pentru tratamentul Ńe-

suturilor deteriorate sau degenerative. 
 

 

 
 
(210) 027736 
(220) 2010.09.02 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US  
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - produse farmaceutice şi medicinale pentru 

tratamentul infecŃiilor cu HIV, inflamaŃiilor, 
artritei, astmului, cancerului, transplanturilor 
de celule şi respingerii transplanturilor de ce-
lule, transplanturilor de organe şi respingerii 
transplanturilor de organe, angiogeniei, scle-
rozei multiple, infecŃiilor bacteriene, mobilizării 
celulelor stem din sângele periferic, bolilor 
cardiovasculare, limfomului, regenerării Ńesu-
tului, reparaŃiei Ńesutului, leucemiei, anemiei 
induse de medicamente, infecŃiilor retroviroti-
ce, deficitului hematopoietic drept consecinŃă 
a chimioterapiei sau radioterapiei, creşterii 
nivelului de celule albe sangvine şi bolilor 
oftalmologice, inclusiv a degenerării maculare 
legate de vârstă şi retinopatiei diabetice. 

 

 

(210) 027737 
(220) 2010.09.02 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US  
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - biopolimeri sub formă de pelicule de uz chi-

rurgical pentru reducerea sau prevenirea 
adeziunilor; 

 

10  - dispozitive medicale, şi anume biopolimeri 
sub formă de pelicule de uz chirurgical pentru 
reducerea sau prevenirea adeziunilor. 

 

 

 
 
(210) 027738 
(220) 2010.09.02 
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU  

Avenida 3ra No.2006 entre 20 y 22, Miramar, 
Playa, Ciudad de La Habana, Cuba 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - tutun; inclusiv trabucuri, Ńigarete, Ńigarille, tu-

tun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători; 
inclusiv scrumiere, dispozitive de tăiat trabu-
curi, cutii pentru chibrituri, cutii pentru trabu-
curi, portŃigarete; chibrituri. 

 

 

 
 
(210) 027740 
(220) 2010.09.03 
(730) Abbott GmbH & Co. KG, DE  

Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden,  
Germania 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05  - produse farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027741 
(220) 2010.09.03 
(730) Abbott Laboratories, US  

Abbott Park, Illinois 60064, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - produse farmaceutice; preparate antivirale. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027742 
(220) 2010.09.03 
(730) IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK  

121/A, BYYAGAMA ROAD, PELIYGODA,  
SRI LANKA 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 027743 
(220) 2010.09.03 
(730) IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK  

121/A, BYYAGAMA ROAD, PELIYGODA,  
SRI LANKA 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 027744 
(220) 2010.09.03 
(730) IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK  

121/A, BYYAGAMA ROAD, PELIYGODA,  
SRI LANKA 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.02; 26.01.13; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 027755 
(220) 2010.09.14 
(730) Harrington Development Inc., PA  

Arango-Orillac Bldg. Easts 54th street,  
Panama, Panama 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - Ńigarille, tutun; articole pentru fumători; chibri-

turi. 
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(210) 027756 
(220) 2010.09.14 
(730) Harrington Development Inc., PA  

Arango-Orillac Bldg. Easts 54th street,  
Panama, Panama 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - Ńigarille, tutun; articole pentru fumători; chibri-

turi. 
 

 

 
 
(210) 027757 
(220) 2010.09.14 
(730) Harrington Development Inc., PA  

Arango-Orillac Bldg. Easts 54th street,  
Panama, Panama 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - Ńigarille, tutun; articole pentru fumători; chibri-

turi. 
 

 

 
 
(210) 027759 
(220) 2010.09.14 
(730) Harrington Development Inc., PA  

Arango-Orillac Bldg. Easts 54th street, Pana-
ma, Panama 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34  - Ńigarille, tutun; articole pentru fumători; chibri-

turi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 027763 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027764 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaŃă. 
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(210) 027765 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, marmeladă, 
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; ule-
iuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027766 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
 

(210) 027767 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027768 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaŃă. 
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(210) 027769 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027770 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
 
 

(210) 027771 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027772 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaŃă. 
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(210) 027773 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027774 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, marmeladă, 
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; ule-
iuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

 

 
 
(210) 027775 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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. 

 

 

 
 
(210) 027776 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaŃă. 
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(210) 027777 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027783 
(220) 2010.09.17 
(730) SAN IMPEX INTERNAłIONAL S.R.L., MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 4/1, ap. 186,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027791 
(220) 2010.09.17 
(730) SUPRATEN S.A., MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027792 
(220) 2010.09.17 
(730) SUPRATEN S.A., MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

02  - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protec-
Ńie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi 
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sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027793 
(220) 2010.09.17 
(730) SUPRATEN S.A., MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

02  - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protec-
Ńie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
 
 
 
 

(210) 027799 
(220) 2010.09.17 
(730) SĂLCUłĂ S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

MD-4323, SălcuŃa, Căuşeni, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027809 
(220) 2010.09.16 
(730) FARMASI COSMETIC S.R.L., MD  

Str. Doina nr. 84 A,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 027810 
(220) 2010.09.16 
(730) dr. Tamás Szabó, HU  

H-2094 Nagykovácsi, Szt. Flórián u. 28.,  
Ungaria 
dr. Marianna Ritter, HU  
H-1133 Budapest, Pannónia u. 66., Ungaria 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12  - autobuze, trolee, autocare. 
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(210) 027811 
(220) 2010.09.17 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027812 
(220) 2010.09.17 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027813 
(220) 2010.09.17 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 027814 
(220) 2010.09.17 
(730) Abbott Biotechnology Ltd., BM  

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM11, Bermude 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - produse farmaceutice pentru tratarea bolilor 

autoimune. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 027815 
(220) 2010.09.17 
(730) Abbott Biotechnology Ltd., BM  

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM11, Bermude 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05  - produse farmaceutice pentru tratarea bolilor 

autoimune. 
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(210) 027816 
(220) 2010.09.17 
(730) Lion Capital LLP, GB  

21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HF, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36  - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

servicii financiare; afaceri imobiliare; finanŃare 
corporativă; capital privat; investiŃie directă; 
servicii de investiŃii; servicii de investiŃii de 
capital, de fond şi de trust; servicii de adminis-
trare de investiŃii; fonduri mutuale, schema de 
investiŃii colective şi servicii de fonduri de 
hedging, servicii de fonduri de participare; 
planificare şi cercetare financiară şi de investi-
Ńii; servicii de consultanŃă şi de informare pri-
vind toate serviciile sus-menŃionate. 

 

 

 
 
(210) 027817 
(220) 2010.09.23 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; materiale pentru artişti; pensule; maşini de 
scris şi articole de birou (cu excepŃia mobile-
lor); materiale de instruire sau învăŃământ (cu 
excepŃia aparatelor); materiale plastice pentru 
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere 
tipografice, clişee; etichete; 

 

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

 

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

 

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

 

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 excepŃia berii); 
 

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

 

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

 

 

 
 
 

 
 



MD - BOPI 11/2010 TRADEMARKS 

 104

Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par Ńial 
 
(111) 20244 
(151) 2010.07.23 
(181) 2019.03.31 
(210) 025213 
(220) 2009.03.31 
(730) Turkcell Ileti şim Hizmetleri Anonim Şirketi, 

TR 
Turkcell Plaza Meşrutiyet Caddesi No. 71 
Tepebaşi Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - sistematizarea informaŃiei în baza de date 

computerizată; organizarea expoziŃiilor în 
scopuri comerciale sau de publicitate; publici-
tate; promovarea produselor şi serviciilor pen-
tru terŃi; cercetări pentru afaceri; administra-
rea afacerilor (asistenŃă în afaceri); servicii de 
aprovizionare pentru terŃi (achiziŃie de bunuri 
şi servicii pentru alte întreprinderi); adminis-
trarea proceselor de prelucrare a comenzilor 
de achiziŃionare; colectarea pentru terŃi a di-
verselor produse şi servicii şi amplasarea lor 
pentru comoditatea vizualizării şi achiziŃionării 
lor de către consumatori folosind dispozitive 
electronice; publicitate în reŃeaua de calcula-
toare; cu excepŃia determinării, prelucrării şi 
transmiterii datelor despre taxe; prestării ser-
viciilor în domeniul prelucrării datelor; înlocuirii 
contoarelor privind taxele de utilizare a căilor 
de comunicare; serviciilor de secretariat. 

 

 

 
 
(111) 20257 
(151) 2010.07.30 
(181) 2019.02.11 
(210) 024986 
(220) 2009.02.11 
(730) PALADI Oleg, MD  

Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 

 
 
(111) 20265 
(151) 2010.07.22 
(181) 2019.07.14 
(210) 025579 
(220) 2009.07.14 
(730) MARS, INCORPORATED, US  

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - lapte şi produse lactate; produse alimentare 

gata pe bază de lapte, incluse în clasa 29; 
 

30   - ciocolată de băut; biscuiŃi, prăjituri, produse 
de patiserie, ciocolată şi produse de cofetărie, 
produse din îngheŃată, îngheŃată; produse 
alimentare gata pe bază de lapte,  incluse în 
clasa 30. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 20278 
(151) 2010.07.27 
(181) 2019.03.24 
(210) 025165 
(220) 2009.03.24 
(730) TITOV Mihail, MD  

Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine; 

 

38   - telecomunicaŃii; 
 

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

 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

 

 
 
(111) 20284 
(151) 2010.07.30 
(181) 2019.04.17 
(210) 025280 
(220) 2009.04.17 
(730) MAXGRUP S.R.L., MD  

Str. Bulgară nr. 142, ap. 6,  
MD-3100, BălŃi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine. 

 

 

 
 
(111) 20296 
(151) 2010.07.14 
(181) 2018.04.18 
(210) 023359 
(220) 2008.04.18 
(730) MUŞUC Victor, MD  

Str. Nicolae Grădescu nr. 5, ap. 52,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor. 

 

 

 
 
(111) 20302 
(151) 2010.07.30 
(181) 2018.04.21 
(210) 023363 
(220) 2008.04.21 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 84,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoŃie terestră, cu 

excepŃia pneurilor pentru scutere, motociclete, 
carturi, mopeduri; aparate de locomoŃie aeria-
nă sau navală; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase, cu excepŃia pneurilor pentru scute-
re, mopeduri; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de 
birou; 

 

37   - construcŃii, reparaŃii, servicii de instalaŃii, cu 
excepŃia construcŃiilor şi engineeringului civil, 
întreŃinerii construcŃiilor, reparării şi salubriză-
rii, a lucrărilor de instalare a sistemelor de 
construcŃii, şi anume a sistemelor de încălzire, 
condiŃionare a aerului, ventilare, sistemelor de 
apă şi deşeuri, sistemelor de gaz, electricita-
te, siguranŃă şi comunicare. 
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(111) 20303 
(151) 2010.08.03 
(181) 2018.10.27 
(210) 024480 
(220) 2008.10.27 
(730) MORCOV Liviu, MD  

Bd. Moscova nr. 11, ap. 155,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale, 
cu excepŃia serviciilor de vânzări cu amănun-
tul; administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 03.04.11; 03.04.12; 27.05.02. 
 

 
 
(111) 20305 
(151) 2010.07.30 
(181) 2018.10.24 
(210) 024740 
(220) 2008.10.24 
(730) MIESS Lucian, RO  

Str. Valea IalomiŃei nr. 15, bloc D-21, sc. A, 
et. 4, ap. 9, Sec. 6, cod poştal 061962,  
Bucureşti, România 

 
 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

44   - servicii de îngrijire a frumuseŃii pentru oameni. 
 

(531) CFE(5) 02.01.23; 02.03.23; 26.04.14; 26.04.18; 
27.05.01. 

 

 
 
(111) 20306 
(151) 2010.07.30 
(181) 2018.10.24 
(210) 024741 
(220) 2008.10.24 
(730) MIESS Lucian, RO  

Str. Valea IalomiŃei nr. 15, bloc D-21, sc. A, 
et. 4, ap. 9, Sec. 6, cod poştal 061962,  
Bucureşti, România 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

44   - servicii de îngrijire a frumuseŃii pentru oameni. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02. 
 

 
 
(111) 20307 
(151) 2010.07.30 
(181) 2018.10.24 
(210) 024743 
(220) 2008.10.24 
(730) MIESS Lucian, RO  

Str. Valea IalomiŃei nr. 15, bloc D-21, sc. A, 
et. 4, ap. 9, Sec. 6, cod poştal 061962,  
Bucureşti, România 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(111) 20309 
(151) 2010.08.09 
(181) 2019.06.11 
(210) 025496 
(220) 2009.06.11 
(730) ZAO "Izdatelskiy dom "Burda", RU  

Ul. Polkovaya, d. 3, str. 4, Moscow 127018, 
FederaŃia Rusă 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
09   - purtătoare magnetice şi optice de informaŃii, 

inclusiv cu publicaŃii electronice şi versiuni 
electronice ale publicaŃiilor periodice înregis-
trate pe acestea; panouri electronice informa-
tive; programe de calculator; publicaŃii elec-
tronice (încărcabile); 

 

16   - produse de imprimerie; reviste; ziare; broşuri; 
calendare; pliante; placate; fotografii, cu ex-
cepŃia cărŃilor; 

 

35   - publicitate; management în domeniul afaceri-
lor; activitate administrativă în domeniul afa-
cerilor; servicii de birou; inclusiv servicii pres-
tate de agenŃii de informaŃii comerciale; servi-
cii prestate de agenŃii de publicitate; închiriere 
de spaŃii publicitare; gestiune de baze de date 
informatice; prezentare de produse; transcrie-
re de comunicări; sondaj de opinie; studiu de 
piaŃă; publicitate on-line într-o reŃea de calcu-
latoare; informaŃie de afaceri; informaŃie sta-
tistică; investigaŃii în domeniul afacerilor; ma-
nagement în domeniul afacerilor artistice; 
revista presei; reactualizarea materialelor 
publicitare; prelucrare de texte; servicii de 
abonament la ziare, reviste (pentru terŃi); or-
ganizare de târguri comerciale în scopuri co-
merciale sau de publicitate; închiriere de timp 
publicitar în toate mijloacele de informare în 
masă; căutare de informaŃii în fişierele infor-
matice (pentru terŃi); promovarea produselor 
(pentru terŃi); închiriere de material publicitar; 
publicarea textelor publicitare; publicitate ra-
diofonică; distribuire de eşantioane; distribuire 
de material publicitar; publicitate prin poştă; 
servicii de aprovizionare pentru terŃi (achiziŃi-
onare de produse şi servicii pentru întreprin-
deri); servicii de prelucrare de texte şi gestiu-
ne de fişiere informatice; 

 

38   - telecomunicaŃii; inclusiv servicii prestate de 
agenŃii de presă; difuzare de programe de 
televiziune; televiziune prin cablu; sistem 
electronic de afişare; informaŃii; informaŃii în 
domeniul telecomunicaŃiilor; servicii de mar-
şrutizare şi joncŃiune pentru telecomunicaŃii; 
furnizare de forme de discuŃie pe Internet; 
asigurarea accesului la Internet; asigurarea 
accesului la baze de date; conectarea la In-
ternet prin mijloace de telecomunicaŃie; 
transmisie de mesaje; transmisie de mesaje şi 
imagini asistată de calculator; transmisie de 
telegrame; radiodifuziune; teleconferinŃe (In-
ternet); servicii telex; 

 

41   - educaŃie; asigurarea procesului de învăŃă-
mânt; divertisment; organizarea evenimente-
lor sportive şi culturale; inclusiv filmare video; 
publicare de cărŃi, reviste, ziare, publicaŃii 
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informative; informaŃie în materie de educaŃie; 
informaŃie în materie de recreare şi divertis-
ment; machetarea publicaŃiilor, cu excepŃia 
celor publicitare; microfilmare; servicii de pu-
blicaŃii electronice prestate on-line, inclusiv 
servicii de versiuni electronice ale publicaŃiilor   
periodice   prestate   on-line;   divertisment   
televizat;   publicare electronică de cărŃi şi 
publicaŃii periodice; producŃie de filme pe 
benzi video; producŃie de filme; publicare cu 
ajutorul sistemelor editoriale electronice de 
masă; publicare de texte, altele decât textele 
publicitare; divertisment radiofonic; redactare 
de texte, altele decât textele publicitare; servi-
cii de ştiri; fotoreportaje. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 20346 
(151) 2010.05.18 
(181) 2018.12.02 
(210) 024671 
(220) 2008.12.02 
(730) MERAJI Nicolai, MD  

Str. Lesnaia nr. 1,  
MD-6112, Beşghioz, Ceadîr-Lunga,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
 
 
 

(111) 20347 
(151) 2010.05.10 
(181) 2019.02.23 
(210) 025037 
(220) 2009.02.23 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU  

21, Gzhatskaya, RU-195220,  
Saint-Petersburg, FederaŃia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri (necuprinse în alte clase); ceai medi-

cinal; ierburi medicinale; 
 

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

 

32   - ape  gazoase şi alte băuturi nealcoolice; bău-
turi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea băuturilor, 
toate cu gust şi/sau aromă de mango. 

 

(531) CFE(5) 05.03.14; 05.07.17; 25.03.11; 27.05.01. 
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(111) 20362 
(151) 2010.08.23 
(181) 2018.05.12 
(210) 023469 
(220) 2008.05.12 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 06.01.02; 06.01.04; 26.04.16. 
 

 
 
 

(111) 20367 
(151) 2010.10.06 
(181) 2019.05.20 
(210) 025384 
(220) 2009.05.20 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(111) 20378 
(151) 2010.09.02 
(181) 2019.07.23 
(210) 025649 
(220) 2009.07.23 
(730) Autoboss Tech, Inc., CN  

5/F, East, 304 blg, Shangbu Industrial Park, 
Zhenxing Rd., Futian Shenzhen, China 

(540)  
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(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
cu excepŃia ochelarilor şi părŃilor lor compo-
nente; aparate şi instrumente de cântărire, de 
măsurare, de semnalizare, de control (verifi-
care), de siguranŃă (salvare) şi didactice; apa-
rate şi instrumente pentru conducerea, distri-
buirea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau comanda curentului electric; aparate pen-
tru înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; suporturi de înregis-
trare magnetice, discuri acustice; distribuitoa-
re automate şi mecanisme pentru aparate cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de cal-
culat, echipament pentru prelucrarea informa-
Ńiei şi calculatoare; extinctoare. 

 

 

 
 
(111) 20379 
(151) 2010.09.06 
(181) 2019.01.17 
(210) 024849 
(220) 2009.01.17 
(730) FPC ODIUS S.R.L., MD 

Str. N. Zelinski nr. 7/1,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, drojdie, praf de 
copt; sare, muştar, oŃet, sosuri (condimente); 
mirodenii; gheaŃă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepŃia serviciilor prestate de magazine şi 
serviciilor de comercializare a produselor. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 08.01.01; 26.01.04; 26.01.15; 
27.05.02. 

 

 
 
(111) 20386 
(151) 2010.09.01 
(181) 2019.07.31 
(210) 025667 
(220) 2009.07.31 
(730) Colaj S.R.L., MD  

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 11,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaŃii; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 20387 
(151) 2010.09.01 
(181) 2019.07.31 
(210) 025668 
(220) 2009.07.31 
(730) Colaj S.R.L., MD  

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 11,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaŃii; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

 

 
 
(111) 20404 
(151) 2010.09.13 
(181) 2019.03.18 
(210) 025137 
(220) 2009.03.18 
(730) MOLDOVAN Eugeniu, MD  

Str. Păcii nr. 10,  
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geo-

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

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de spălat şi curăŃat, de distribuire 
a apei şi instalaŃii sanitare. 

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.09; 26.15.09; 27.05.01. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 20512 
(151) 2010.06.25 
(181) 2019.08.07 
(210) 025708 
(220) 2009.08.07 
(730) BONCOM S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Podgorenilor nr. 41,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaŃii 
sanitare; 

 

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

 

37   - construcŃii; reparaŃii, cu excepŃia serviciilor de 
curăŃare a avioanelor şi clădirilor aeroportului; 
servicii de instalaŃii, cu excepŃia serviciilor de 
instalare şi deservire a automatelor de distri-
buire. 

 

 
 
 
 
 



MD - BOPI 11/2010                                                                                               TRADEMARKS 
 

 112

Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în octombrie  2010  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul Ńării 

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 025860 2009.09.15 20193 2010.09.29 16,35 HiperMedia Grup S.R.L., MD 1/2010  

2 025792 2009.09.01 20213 2010.06.28 41 MUNTEANU Ion, MD 12/2009  

3 025564 2009.07.08 20232 2010.07.16 33 Kahlua AG, CH 11/2009  

4 025662 2009.07.31 20233 2010.07.16 35 AUTOMAX S.R.L., MD 11/2009  

5 025624 2009.07.17 20234 2010.07.16 09 CEPOI Victor, MD 11/2009  

6 025643 2009.07.23 20235 2010.07.16 29,30, 
35,41,43 

COJOCARU Ruslan, MD 11/2009  

7 025443 2009.06.03 20236 2010.07.16 41,43 KILOVATÎI Alexandr, MD 10/2009  

8 025213 2009.03.31 20244 2010.07.23 35 Turkcell Iletişim Hizmetleri 
Anonim Şirketi, TR 

7/2009 11/2010 

9 025658 2009.07.28 20245 2010.07.21 34 Dunhill Tobacco of London  
Limited, GB 

10/2009  

10 025723 2009.08.07 20246 2010.07.19 05 BIOGEN IDEC MA INC., US 11/2009  

11 025725 2009.08.07 20247 2010.07.19 05 BIOGEN IDEC MA INC., US 11/2009  

12 025819 2009.09.03 20249 2010.07.21 02,04,06,09,
11,14,16,18,
19,20,21,22,

24,27 

Toomaxx Handelsgesellschaft 
m.b.H, DE 

12/2009  

13 025659 2009.07.28 20250 2010.07.21 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

10/2009  

14 025925 2009.10.12 20251 2010.07.15 35,41,42 Institutul de Dezvoltare a Proprie-
tăŃii Intelectuale (INDEPRIN), MD 

12/2009  

15 025126 2009.03.17 20252 2010.07.23 09,38,42 ORANGE BRAND SERVICES 
LIMITED, GB 

7/2009  

16 025127 2009.03.17 20253 2010.07.23 09,38,42 ORANGE BRAND SERVICES 
LIMITED, GB 

7/2009  

17 025158 2009.03.20 20254 2010.07.23 09,38,42 ORANGE BRAND SERVICES 
LIMITED, GB 

7/2009  

18 025673 2009.08.04 20255 2010.07.22 32,33,35 MAURT S.R.L., MD 10/2009  

19 020830 2007.03.13 20256 2010.07.22 29,30,31,32, 

35,40,43 

BASARABIA NORD S.A., MD  6/2008 

20 024986 2009.02.11 20257 2010.07.30 35 PALADI Oleg, MD 5/2009 11/2010 

21 025392 2009.05.22 20258 2010.07.21 19,35 LEODIOX S.R.L., societate co-
mercială, MD 

10/2009  

22 025519 2009.06.17 20259 2010.07.27 30,32,35 BOLŞACOV Dmitrii, MD 10/2009  

23 025526 2009.06.17 20260 2010.05.18 34 N.V. Sumatra Tobacco Trading 
Company, ID 

9/2009  

24 025520 2009.06.17 20261 2010.07.27 30,32,35 BOLŞACOV Dmitrii, MD 10/2009  

25 025543 2009.07.03 20262 2010.07.22 05 Biomarin Pharmaceutical Inc., US 10/2009  

26 025547 2009.07.06 20263 2010.07.27 30,32,35 BOLŞACOV Dmitrii, MD 11/2009  

27 025661 2009.07.30 20264 2010.07.22 09 MOTOROLA, INC., corporaŃie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

10/2009  

28 025579 2009.07.14 20265 2010.07.22 29,30 MARS, INCORPORATED, US 9/2009 11/2010 

29 025663 2009.07.31 20266 2010.07.23 35,37,39 AUTOMAX S.R.L., MD 10/2009  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
30 025669 2009.08.03 20267 2010.07.22 05 Amylin Pharmaceuticals, Inc., 

incorporated under the laws of 
the State of Delaware, US 

10/2009  

31 025672 2009.08.03 20268 2010.07.22 05 Amylin Pharmaceuticals, Inc., 
incorporated under the laws of 
the State of Delaware, US 

10/2009  

32 025715 2009.08.12 20269 2010.07.23 09,16,25,35, 

38,41,42,43 

ARUTIN Evghenii, MD 11/2009  

33 025717 2009.08.06 20270 2010.07.22 05 Dame Jeanne CHANTEREAU, 
épouse GOBET, FR 

11/2009  

34 025718 2009.08.06 20271 2010.07.22 05 LABORATOIRES INNOTHERA, 
Société par Actions Simplifiée, 
FR 

11/2009  

35 025719 2009.08.06 20272 2010.07.22 05,10 LABORATOIRE INNOTECH 
INTERNATIONAL, Société par 
Actions Simplifiée, FR 

11/2009  

36 025830 2009.09.16 20273 2010.07.21 29 STEMUNT S.R.L., societate  
comercială, MD 

12/2009  

37 025910 2009.09.24 20274 2010.07.26 09,35 TODICA Vadim, MD 12/2009  

38 025112 2009.03.16 20275 2010.07.14 05 LABORATORIOS CASASCO 
S.A.I.C., AR 

6/2009  

39 025113 2009.03.16 20276 2010.07.14 05 LABORATORIOS CASASCO 
S.A.I.C., AR 

6/2009  

40 025114 2009.03.17 20277 2010.07.27 05 LABORATORIOS CASASCO 
S.A.I.C., AR 

6/2009  

41 025165 2009.03.24 20278 2010.07.27 35,38, 
39,41,43 

TITOV Mihail, MD 8/2009 11/2010 

42 025397 2009.05.22 20279 2010.07.27 41,43 TODIRAŞCU Vadim, MD 10/2009  

43 025460 2009.06.08 20280 2010.07.27 35,37 VAVELIAL S.R.L., societate  
comercială, MD 

8/2009  

44 025712 2009.08.13 20281 2010.07.27 35,36, 
37,39,45 

EUROASIG GRUP S.R.L.,  
companie de asigurări, MD 

11/2009  

45 025833 2009.09.09 20282 2010.07.14 05 LABORATORIOS CASASCO 
S.A.I.C., AR 

12/2009  

46 025280 2009.04.17 20284 2010.07.30 35 MAXGRUP S.R.L., MD 7/2009 11/2010 

47 025766 2009.08.19 20285 2010.07.27 11 DAVID Svetlana, MD 11/2009  

48 025824 2009.09.04 20286 2010.07.27 32,35 LUNGA Victor, MD 12/2009  

49 025907 2009.09.23 20287 2010.07.28 09,16,35,38,
41 

General Media Communications, 
Inc., US 

12/2009  

50 020199 2006.10.27 20288 2010.07.26 21,33 ALCO-KAIZER S.R.L., MD 1/2010  

51 025942 2009.10.22 20291 2010.07.30 01,16,17,35,
39 

PROVIODER-EXIM S.R.L., MD 1/2010  

52 025949 2009.10.02 20292 2010.07.30 38,41 Universal City Studios LLLP, US 1/2010  

53 025947 2009.10.02 20293 2010.07.30 05 Orion Corporation, FI 1/2010  

54 025703 2009.08.12 20294 2010.07.23 21,35 IBRIŞIM Alexandr, MD 11/2009  

55 023359 2008.04.18 20296 2010.07.14 03 MUŞUC Victor, MD 11/2008 11/2010 

56 024777 2008.12.19 20297 2010.07.22 05,31 The Dow Chemical Company, US 3/2009  

57 024233 2008.09.11 20298 2010.07.14 35 BESARAB ALA, întreprindere 
individuală, MD 

12/2008  

58 025293 2009.05.06 20299 2010.07.08 39 Gradalogistic Group S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

7/2009  

59 012995 2003.03.24 20300 2010.10.04 35 EURO-ALCO S.A., MD  9/2004 

60 022776 2008.01.29 20301 2010.07.29 12 GENERAL MOTORS LLC,  
(a limited liability company orga-
nized and existing under the laws 
of the State of Delaware), US 

10/2008  

61 023363 2008.04.21 20302 2010.07.30 12,17,35,37 DIADAN-LEX S.R.L., MD 11/2008 11/2010 

62 024480 2008.10.27 20303 2010.08.03 29,30,35 MORCOV Liviu, MD 1/2009 11/2010 
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63 024661 2008.12.05 20304 2010.08.03 22,23,27,35 FILATURA-UNGHENI S.R.L., 

societate comercială, MD 
5/2009  

64 024740 2008.10.24 20305 2010.07.30 35,44 MIESS Lucian, RO 3/2009 11/2010 

65 024741 2008.10.24 20306 2010.07.30 35,43,44 MIESS Lucian, RO 3/2009 11/2010 

66 024743 2008.10.24 20307 2010.07.30 16 MIESS Lucian, RO 3/2009 11/2010 

67 024751 2008.12.31 20308 2010.08.05 20,35 SUNSET S.R.L., MD 3/2009  

68 025496 2009.06.11 20309 2010.08.09 09,16, 
35,38,41 

ZAO "Izdatelskiy dom "Burda", 
RU 

8/2009 11/2010 

69 025739 2009.08.12 20311 2010.08.02 29,30,32 MARS, INCORPORATED, US 11/2009  

70 025740 2009.08.12 20312 2010.08.02 29,30 MARS, INCORPORATED, US 11/2009  

71 025746 2009.08.12 20313 2010.07.29 05 Wyeth, a corporation of the State 
of Delaware, US 

11/2009  

72 025747 2009.08.12 20314 2010.07.29 05 Wyeth, a corporation of the State 
of Delaware, US 

11/2009  

73 025749 2009.08.12 20315 2010.07.29 05 Wyeth, a corporation of the State 
of Delaware, US 

11/2009  

74 025772 2009.09.09 20316 2010.07.29 05 VERMODJE S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2009  

75 025775 2009.08.26 20317 2010.08.02 29,30 MARS, INCORPORATED, US 11/2009  

76 025781 2009.08.28 20318 2010.08.02 30 PT Indofood Sukses Makmur 
Tbk, ID 

11/2009  

77 025835 2009.09.09 20319 2010.08.02 07,12,35 Nauchno-proizvodstvennoe  
obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyou "FENOX", BY 

12/2009  

78 025836 2009.09.09 20320 2010.08.02 07,12,35 Nauchno-proizvodstvennoe  
obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyou "FENOX", BY 

12/2009  

79 025882 2009.09.18 20321 2010.08.05 05 RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED, IN 

12/2009  

80 025784 2009.08.28 20322 2010.08.06 05 Astellas Pharma Inc., JP 11/2009  

81 025808 2009.09.02 20323 2010.08.06 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 12/2009  

82 025865 2009.09.15 20324 2010.08.06 09 Sun Microsystems, Inc., US 12/2009  

83 025639 2009.07.21 20327 2010.07.08 29,30 PepsiCo, Inc., corporaŃie din 
statul North Carolina, US 

11/2009  

84 025773 2009.08.25 20328 2010.08.09 35,39,41,43 ŞELIN Victor, MD 11/2009  

85 025205 2009.03.30 20329 2010.08.13 09,11,19,20 "Narvi" Oy, FI 7/2009  

86 025415 2009.05.27 20330 2010.08.13 02,19,35 Prîvatne acŃionerne tovarîstvo 
"Polifarb Ucraina", UA 

8/2009  

87 025688 2009.08.06 20331 2010.05.24 35,36 BUX Mihail, MD 10/2009  

88 025774 2009.09.01 20333 2010.08.13 32,33 Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "AST-
International Environment", RU 

11/2009  

89 025780 2009.09.01 20334 2010.08.13 21,35 DIGOMOBIL S.R.L., societate 
comercială, MD 

11/2009  

90 025816 2009.09.04 20336 2010.08.13 29,30, 
35,39,43 

STĂPÎNUL MESEI S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2009  

91 025948 2009.10.02 20337 2010.08.16 38,41 Universal City Studios LLLP, US 1/2010  

92 025966 2009.10.08 20338 2010.08.16 29,35 MUSIENCO Alexandru, MD 1/2010  

93 025969 2009.10.08 20339 2010.08.13 05 Astellas Pharma Inc., JP 1/2010  

94 025970 2009.10.08 20340 2010.08.13 05 Astellas Pharma Inc., JP 1/2010  

95 025993 2009.10.15 20341 2010.08.13 16,30,31,35 BUX Boris, MD 1/2010  

96 026000 2009.10.19 20342 2010.08.13 25,35,37 ZORILE S.A., MD 1/2010  

97 026025 2009.10.22 20344 2010.08.13 39 Vanguard Trademark Holdings 
USA LLC, US 

1/2010  

98 026053 2009.10.27 20345 2010.08.16 33 TYMCHIK Vitaliy, UA 1/2010  

99 024671 2008.12.02 20346 2010.05.18 29,30,31 MERAJI Nicolai, MD 3/2009 11/2010 
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100 025037 2009.02.23 20347 2010.05.10 05,30,32 Company "ORIMI TRADE" LLC, 

RU 
6/2009 11/2010 

101 025159 2009.03.20 20348 2010.07.23 09,38,42 ORANGE BRAND SERVICES 
LIMITED, GB 

7/2009  

102 025741 2009.08.12 20350 2010.08.19 03 Mary Kay Inc., corporaŃie din 
statul Delaware, US 

11/2009  

103 025782 2009.08.28 20351 2010.08.19 30 PT Indofood Sukses Makmur 
Tbk, ID 

11/2009  

104 025825 2009.09.04 20352 2010.08.19 09 MOTOROLA, INC., corporaŃie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

12/2009  

105 025826 2009.09.04 20353 2010.08.19 03 Mary Kay Inc., corporaŃie din 
statul Delaware, US 

12/2009  

106 025854 2009.09.14 20354 2010.08.19 33 BOSTAN Victor, MD 12/2009  

107 025863 2009.09.15 20355 2010.08.19 29,30 CEBAN Gabriel, MD 12/2009  

108 025883 2009.09.18 20356 2010.08.19 09,42 Cisco Technology, Inc., corpo-
raŃie din statul California, US 

12/2009  

109 025857 2009.09.15 20358 2010.08.19 16,35 S.C. ERBAY IMPEX S.R.L., RO 12/2009  

110 025770 2009.08.20 20359 2010.08.20 16,35,38,42 VARO-INFORM S.R.L., MD 11/2009  

111 025846 2009.09.10 20360 2010.08.20 01,07,40 Obschestvo s ogranicennoi otvet-
stvennostiu "Firma "Ratna", RU 

12/2009  

112 025864 2009.09.15 20361 2010.08.20 07 Airtac Enterprise Co., Ltd., CN 12/2009  

113 023469 2008.05.12 20362 2010.08.23 25,28,29,30, 

31,33,34,36, 

39,43,44 

ZHENG SHI INTERNATIONAL 
GROUP S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 

12/2008 11/2010 

114 025924 2009.10.16 20363 2010.08.20 35,39 Lupuşor Cristina, întreprindere 
individuală, MD 

11/2009  

115 022821 2008.02.27 20365 2010.08.25 11,35 GOMENIUK Iuri, MD 11/2008  

116 025384 2009.05.20 20367 2010.10.06 16,35,40,42 ROYAL MART S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

10/2009 11/2010 

117 025928 2009.09.29 20368 2010.08.23 05 NUFARM GmbH & Co KG, AT 12/2009  

118 025961 2009.10.07 20369 2010.08.23 09 KOSS CORPORATION, US 1/2010  

119 026065 2009.11.03 20370 2010.08.23 41 URUM&A S.R.L., MD 1/2010  

120 026103 2009.11.06 20371 2010.08.23 09,16,35,38,
41 

MOLDCELL S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

1/2010  

121 026104 2009.11.06 20372 2010.08.23 09,16,35,38,
41 

MOLDCELL S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

1/2010  

122 026116 2009.11.16 20373 2010.08.23 05,35 Elodi-Farm S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

1/2010  

123 026145 2009.11.11 20374 2010.08.23 41 PERCOV Serghei, MD 1/2010  

124 026172 2009.11.18 20375 2010.08.23 01,03,05 SODIC SA (Societe anonime), 
CH 

2/2010  

125 025395 2009.05.22 20376 2010.09.01 12 Land Rover, GB 8/2009  

126 025396 2009.05.22 20377 2010.09.01 12 Land Rover, GB 8/2009  

127 025649 2009.07.23 20378 2010.09.02 09 Autoboss Tech, Inc., CN 11/2009 11/2010 

128 024849 2009.01.17 20379 2010.09.06 30,35 FPC ODIUS S.R.L., MD 4/2009 11/2010 

129 025897 2009.09.23 20380 2010.09.01 29,30,35 Ideea-Prim S.R.L., societate  
comercială, MD 

12/2009  

130 025898 2009.09.23 20381 2010.09.01 07,09,11,42 Ideea-Prim S.R.L., societate  
comercială, MD 

12/2009  

131 024947 2009.02.13 20382 2010.08.26 32 Rumitox S.R.L., MD 5/2009  

132 025060 2009.02.27 20383 2010.09.01 05 CROSS VETPHARM GROUP 
LIMITED, IE 

5/2009  

133 025492 2009.06.11 20384 2010.05.31 09,16, 
35,38,41 

ZAO "Izdatelskiy dom "Burda", 
RU 

8/2009  

134 025561 2009.07.08 20385 2010.09.01 28 CASTOR Drukarnia i Wy-
dawnictwo Marek Bryła, Wojciech 
Lipiński Sp. j., PL 

9/2009  
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135 025667 2009.07.31 20386 2010.09.01 38,41 COLAJ S.R.L., MD 10/2009 11/2010 

136 025668 2009.07.31 20387 2010.09.01 38,41 COLAJ S.R.L., MD 10/2009 11/2010 

137 025916 2009.09.28 20388 2010.08.26 29,30,35,43 TULUM Denis, MD 12/2009  

138 025962 2009.10.07 20389 2010.09.01 09,42 KOSS CORPORATION, US 1/2010  

139 025991 2009.10.13 20390 2010.09.01 41,43,44 ZAPOROJAN Igor, MD 1/2010  

140 023672 2008.06.11 20391 2010.08.25 05,35 SHELL-FARMA S.R.L., între-
prindere cu capital străin, MD 

12/2008  

141 025899 2009.09.23 20392 2010.09.03 29,30,35 Ideea-Prim S.R.L., societate  
comercială, MD 

12/2009  

142 025901 2009.09.23 20393 2010.09.02 29,30,35 Ideea-Prim S.R.L., societate  
comercială, MD 

12/2009  

143 025922 2009.09.29 20394 2010.09.09 32,35 MAURT S.R.L., MD 12/2009  

144 025935 2009.10.21 20396 2010.09.10 03,05 CIUHRII Veaceslav, MD 12/2009  

145 025936 2009.10.21 20397 2010.09.10 03,05 CIUHRII Veaceslav, MD 12/2009  

146 025938 2009.10.21 20398 2010.09.10 03,05 CIUHRII Veaceslav, MD 12/2009  

147 026028 2009.11.13 20399 2010.09.10 03,05 VALEMA PLUS S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2009  

148 026029 2009.11.13 20400 2010.09.10 05,16,35 VALEMA PLUS S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2009  

149 023697 2008.06.20 20401 2010.05.31 01,06,07,08,
09,11,12,14,
15,16,20,21,
25,28,35,36,
37,38,39,41,

42,43 

Profil-ConstrucŃia S.R.L., firmă  
de producŃie şi comerŃ, MD 

12/2008  

150 025137 2009.03.18 20404 2010.09.13 09,11 MOLDOVAN Eugeniu, MD 8/2009 11/2010 

151 025960 2009.10.07 20450 2010.09.30 29 COZACENCO Leonid, MD 1/2010  

152 025974 2009.10.09 20497 2010.10.12 16 KIMBERLY-CLARK WORLD-
WIDE, INC., US 

1/2010  

153 026012 2009.10.20 20499 2010.10.12 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN", UA 

1/2010  

154 025708 2009.08.07 20512 2010.06.25 11,35,37 BONCOM S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

11/2009 11/2010 
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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 Ńării 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 18 2020.08.16 07,11,37 WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., US 

400 Riverview Drive, 4-th Floor, Benton 
Harbor, Michigan 49022,  
Statele Unite ale Americii 

 4-5/1994 

2 2R 19 2020.08.16 07,11,37 WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., US 
400 Riverview Drive, 4-th Floor, Benton 
Harbor, Michigan 49022,  
Statele Unite ale Americii 

 4-5/1994 

3 2R 22 2020.12.26 07,11,37 WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., US 
400 Riverview Drive, 4-th Floor, Benton 
Harbor, Michigan 49022,  
Statele Unite ale Americii 

 4-5/1994 

4 2R 140 2020.09.19 09 SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS 
CORPORATION), JP 
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-ku, Tokyo,  
Japonia 

 6/1994 

5 2R 283 2020.10.14 03 Chanel SARL, CH 
Burgstrasse 26, CH-8750 Glarus, ElveŃia 

 7-8/1994 

6 2R 285 2020.10.14 03 Chanel SARL, CH 
Burgstrasse 26, CH-8750 Glarus, ElveŃia 

 7-8/1994 

7 2R 293 2020.07.21 03 Chanel SARL, CH 
Burgstrasse 26, CH-8750 Glarus, ElveŃia 

 7-8/1994 

8 R 7447 2019.09.21 30 Strauss Coffee B.V., NL 
Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, 
Olanda 

2/2000 8/2000 

9 R 7757 2020.04.10 05 ZAO "Farmatsevticheskaya firma 
"DARNITSA", UA 
Ul. Borispylska 13, UA-02093, Kiev, Ucraina 

9/2000 2/2001 

10 R 7880 2020.06.06 33 VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mixtă, 
fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

11/2000 4/2001 

11 R 7909 2020.06.06 36 General Re Corporation, corporaŃia statului 
Delaware, US 
120 Long Ridge Road, Stamford, Conecticut 
06902, Statele Unite ale Americii 

11/2000 5/2001 

12 R 7958 2020.07.03 36 Lazard Strategic Coordination Company LLC., 
a Delaware limited liability company, US 
30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10020, 
Statele Unite ale Americii 

12/2000 5/2001 

13 R 7959 2020.07.03 36 Lazard Strategic Coordination Company LLC., 
a Delaware limited liability company, US 
30 Rockefeller Plaza, NY 10020, New York, 
Statele Unite ale Americii 

12/2000 5/2001 

14 R 7960 2020.07.03 36 Lazard Strategic Coordination Company LLC., 
a Delaware limited liability company, US 
30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10020, 
Statele Unite ale Americii 

12/2000 5/2001 

15 R 7961 2020.07.03 36 Lazard Strategic Coordination Company LLC., 
a Delaware limited liability company, US 
30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10020, 
Statele Unite ale Americii 

12/2000 5/2001 
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1 2 3 4 5 6 7 
16 R 8020 2020.07.13 17,19 UNITED ARTISTS CORPORATION, corpora-

Ńie organizată şi existentă conform legilor  
Statului Delaware, US 
10250 Constellation Blvd., Los Angeles,  
California 90067-6241,  
Statele Unite ale Americii 

1/2001 6/2001 

17 R 8067 2020.07.03 01,31,35 ANTONII S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 50, ap. 277,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

2/2001 7/2001 

18 R 8070 2020.07.17 33 UNGHENI-VIN S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Industrială nr. 3/A,  
MD-3601, Ungheni, Republica Moldova 

2/2001 7/2001 

19 R 8072 2020.07.19 36 Allianz SE, DE 
Koeniginstrasse 28, 80802, München,  
Germania 

2/2001 7/2001 

20 R 8092 2020.08.25 03 The  Procter  &  Gamble  Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

2/2001 7/2001 

21 R 8122 2020.06.23 35 MAC-STRO S.R.L., firmă comercială  
de producŃie, MD 
Str. Uzinelor nr. 12,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

3/2001 8/2001 

22 R 8123 2020.07.19 05 Eli Lilly and Company, US 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, 
Statele Unite ale Americii 

3/2001 8/2001 

23 R 8144 2020.10.16 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

3/2001 8/2001 

24 R 8161 2020.09.26 01,05 HUMAN Gesellschaft für Biochemica und  
Diagnostica mbH, DE 
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden,  
Germania 

4/2001 9/2001 

25 R 8180 2020.10.16 16,35 HORN S.R.L., firmă comercială de producŃie, 
MD 
Str. Transnistriei nr. 16,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

4/2001 9/2001 

26 R 8182 2020.10.17 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

4/2001 9/2001 

27 R 8183 2020.10.25 07,12 TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 
COMPANY INC., US 
500 North Field Drive, LAKE FOREST,  
IL 60045, Statele Unite ale Americii 

4/2001 9/2001 

28 R 8184 2020.10.26 16,35 HORN S.R.L., firmă comercială de producŃie, 
MD 
Str. Transnistriei nr. 16, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

4/2001 11/2001 

29 R 8190 2020.07.14 08 THE GILLETTE COMPANY, corporaŃie  
organizată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts  02199,  
Statele Unite ale Americii 

3/2001 9/2001 

30 R 8192 2020.08.28 01,03,05,09,
10,16,21,29,
30,32,35,41,

42 

SmithKline Beecham Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

2/2000 9/2001 

31 R 8204 2019.11.10 33 ЗОЛОТОЙ АИСТ S.R.L.,  întreprindere cu 
capital străin, fabrică de vinuri şi coniacuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 34,  
MD-7422, TvardiŃa, Taraclia,  
Republica Moldova 

5/2001 10/2001 

32 R 8233 2020.10.25 07,12 TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 
COMPANY INC., US 
500 North Field Drive, LAKE FOREST,  
IL 60045, Statele Unite ale Americii 

5/2001 10/2001 
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1 2 3 4 5 6 7 
33 R 8306 2020.10.25 07,12 TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 

COMPANY INC., US 
500 North Field Drive, LAKE FOREST,  
IL 60045, Statele Unite ale Americii 

6/2001 11/2001 

34 R 8493 2020.06.06 33 Dionysos Mereni S.A., întreprindere mixtă 
moldo-americană pentru prelucrarea producŃiei 
agricole şi comerŃ, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 9,  
MD-6527, Merenii Noi, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

10/2001 3/2002 

35 R 8951 2020.10.12 07,09,11,12 DANFOSS A/S, DK 
DK-6430 Nordborg, Danemarca 

5/2002 10/2002 

36 R 8952 2020.10.12 07,09,11,12 DANFOSS A/S, DK 
DK-6430 Nordborg, Danemarca 

5/2002 10/2002 

37 R 9844 2020.08.11 35 GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-irlandeză, MD 
MD-7415, Borceag, Cahul,  
Republica Moldova 

2/2002 11/2003 
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V 
Design industrial / Industrial design  

rotecŃia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecŃia  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 conŃină 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 naŃională se publică în prezenta SecŃiune.  

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 InternaŃionale (“Bulletin 
des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). Buletinul include atât datele 
bibliografice în limbile franceză şi engleză, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele 
acestor desene şi modele industriale înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare internaŃională şi a claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaŃională. 

Ponderea semantică a părŃii verbale ce se conŃine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed 
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, 
by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial designs 
registration certificates, and renewed industrial designs under the national procedure shall be 
published in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French and English and registered industrial design reproductions and is exposed 
over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the lists of 
industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international 
registration numbers and of the ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of the international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 

P 

L 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR 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 THE WIPO STANDA RD ST. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Certificate number 

(15)  Data înregistrării  

 Date of registration 

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

 Expected expiration date of the registration validity 

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of deposit  

(22)  Data de depozit 

 Filing date of deposit 

(23)  Data priorităŃii de expunere 

 Date of exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform ConvenŃiei de la Paris 

 Priority data under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Filing date of priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Publication date of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Publication date of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 

 Date of publication deferment expiration         

(51)  Clasificarea internaŃională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Indication of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Representation of industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanŃilor), codul Ńării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul Ńării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of attorney              

(80) Datele de depozit internaŃional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMA łIILOR  
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 INFORMATION 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 the published industrial designs 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
numerical index (half-yearly) 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în 
ordinea numerelor de înregistrare internaŃională (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 decăzuŃi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners forfeited of rights through non-payment of the issuance fee for the industrial design 
registration certificates 

MK4L  Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graŃie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziŃii sau observaŃii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puŃin una din condiŃiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecŃia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within  
3 months following the date of publication of those applications in BOPI. 

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (9) Cl. 06-13  

(21) f 2010 0078 

(22) 2010.08.05 
(28) 3 
(57) Culori revendicate: modelul 1 – alb, albastru, 

verde; modelul 2 – alb, roşu, verde; modelul 
3 – alb, roşu, verde. 

(71)(72) CERNOLEVSCHI Zinaida, MD 
 MD-7234, Şestaci, Şoldăneşti,  
           Republica Moldova 
(54) Milieuri  

 

(55) 
 

 
1 
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(21)   f 2010 0078 
 

2 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



MD - BOPI 11/2010                                                        DESIGN 
 

 128 

(21)   f 2010 0078 
 

3 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 08-06  

(21) f 2010 0045 
(22) 2010.04.13 

(28) 16 
(71)(72) RADU Valeriu, MD 
 Str. A. GonŃa nr. 3, MD-4901, Glodeni,  

 Republica Moldova 
 BARANEłCHII Alexandr, MD 
 Str. Pandurilor nr 14, ap. 56, MD-2002,  

 Chişinău, Republica Moldova 
(74) ŞCERBANIUC Sergiu 
(54) Mânere  

 
(55) 
 

 

1.1  1.2 
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(21)   f 2010 0045 
 

 
2  3 

 

 

 

4  5 

 
 

 
6  7 
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(21)   f 2010 0045 

 

 

 

8  9 

 

 

10  11 

 

12  13 
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(21)   f 2010 0045 

 

 

 
14  15 

 

16 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2010 0025 

(22) 2010.03.03 
(28) 2 
(71) МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L., ÎNTRE-

PRINDERE CU CAPITAL STRĂIN,  

 FABRICĂ DE VINURI ŞI DIVINURI, MD 
Str. Gagarin nr. 30, MD-7422, TvardiŃa,  

 Taraclia, Republica Moldova 
(72) LOUTZIK Nicolay, BG    
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Butelii  

 
(55) 
 

  

 
1.1  1.2  1.3 
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(21)   f 2010 0025 
 

 

2.1  2.2 

 

2.3 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2010 0061 

(22) 2010.05.21 
(28) 2 
 

(71) DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD 
 Str. Dacia nr. 1, MD-6512, Bulboaca,  

 Anenii Noi, Republica Moldova 
(74) COTRUłA Leonid 
(54) Butelii  

 
(55) 
 

   

 
1.1  1.2  1.3  1.4 

 
 

2.1  2.2 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2010 0075 

(22) 2010.07.26 
(28) 6 
 

(71) EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 

 Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
 Republica Moldova 
(72) BURCEAC Evghenii, MD    
(54) Butelii  

 
(55) 
 

  

 
1.1  1.2  1.3 

 

 

  

 

 

1.4  2.1  2.2  2.3 
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(21)   f 2010 0075 
 

 

    

 
3  4.1  4.2  5  6.1 

 
 

 

 

6.2  6.3  6.4 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2010 0082 

(22) 2010.09.02 
(28) 1 
 

(71)(72) SARÎ Constantin, MD 
 Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805, Comrat, 

UTA Găgăuzia, Republica Moldova 
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Butelie  

(55) 
 

 

 

1.1  1.2 
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(21)   f 2010 0082 
 

 
1.3 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2010 0084 

(22) 2010.09.10 
(28) 2 
 

(71) FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU,  
 ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD 

 Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(54) Butelie, borcan  

 
(55) 
 

   

1.1  1.2  1.3  2.1 

 
 

2.2  2.3 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2010 0085 

(22) 2010.09.15 
(28) 2 
 

(71) SĂLCUłA S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 

 MD-4323, SălcuŃa, Căuşeni,  
 Republica Moldova 
(74) COTRUłA Leonid 
(54) Butelii  

 
(55) 
 

 

  

 

 

 
1.1  1.2  1.3  2.1 

 

2.2 
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(51) LOC (9) Cl. 12-06  

(21) f 2010 0086 

(22) 2010.09.24 
(28) 1 

(71)(72) FRIPTU Ion, MD 
 Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 20,  

 MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Luntre  

 

(55) 
 

 

1.1  1.2 

 
 

 

 

 
1.3  1.4 
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(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2010 0079 

(22) 2010.08.25 
(28) 17 
(57) Culori revendicate: modelul 1 – albastru, roz, 

verde, gri; modelul 2 – albastru, roz, verde; 
modelul 3 – albastru-închis, roz, galben, gri-
închis; modelul 4 – albastru-închis, roz, 

galben; modelul 5 – albastru, galben, verde, 
gri; modelul 6 – albastru, galben, verde; 
modelul 7 – albastru, roşu, verde, gri; 

modelul 8 – albastru, roşu, verde; modelul  
9 – albastru, galben, verde, gri-închis; 

modelul 10 – albastru, galben, verde; 
modelul 11 – albastru, roz, verde, gri; 

modelul 12 – albastru, roz, verde, gri; 
modelul 13 – albastru-închis, portocaliu, 
verde. 

(71) VESELTIS S.R.L.,  
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 
Str. Dumitru Caraciobanu nr. 16/2,  

 MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
(72) CARMANOV Igor, MD    
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Imagini grafice, logotipuri  

 

(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părŃii verbale nu se protejează.  
 

 

 

  
 

 
 
 

 

 

1  2 

 

 

3 4 
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(21)   f 2010 0079 
 

 
5 6 

 

 
7 8 

 

 
9 10 

 

 
11 12 
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(21)   f 2010 0079 
 

13 14 

 

  
15 16 

 

 
17 

 
 
 
 



DESIGN  MD -   BOPI 11/2010 
 

 145 

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 Ńării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certi-
ficatului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de de-

sene şi mo-
dele indus- 

triale (nr. de-
senului şi 
modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1259 2010.10.18 2015.01.11 f 2010 0002 2010.01.11 05-06 1 SANO-BRUNOS 
ENTERPRISES LTD, 
IL 
Neve Neeman, Hod 
Hasharon, Israel 

3/2010 

2 1260 2010.10.27 2015.02.09 f 2010 0015 2010.02.09 09-01 3 KVINT, FABRICĂ  
DE VINURI  
ŞI CONIACURI  
DIN TIRASPOL, 
SOCIETATE PE 
ACłIUNI DE TIP 
ÎNCHIS, MD    
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

5/2010 

3 1261 2010.10.27 2015.02.11 f 2010 0016 2010.02.11 09-01 1 SĂLCUłA S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-4323, SălcuŃa, 
Căuşeni,  
Republica Moldova 

5/2010 

4 1262 2010.10.27 2015.02.23 f 2010 0019 2010.02.23 09-01 1 OBŞCESTVO  
S OGRANICENNOI 
OTVETSTVENNOSTIU 
"OMSKVINPROM", RU 
Str. Krasnîi Puti, d. 63, 
644043, Omsk, 
FederaŃia Rusă 

5/2010 

5 1263 2010.10.13 2015.02.05 f 2010 0012 2010.02.05 09-04 1 TOMAI Ion, MD 
Str. Iazului nr. 7, ap. 16, 
MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2010 

6 1264 2010.10.22 2015.02.26 f 2010 0021 2010.02.26 10-06; 
25-01 

50 (1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 26, 
27, 28, 29, 
30, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36, 37, 38, 
39, 40, 41, 
42, 43, 44, 
45, 46, 47, 
48, 49, 50) 

DRAGOS PREFAB 
S.R.L., MD 
Str. Nucarilor nr. 39,  
MD-4839, Stăuceni, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

5/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 1265 2010.10.04 2015.01.11 f 2010 0001 2010.01.11 19-08 1 SĂLCUłA  S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-4323, SălcuŃa, 
Căuşeni,  
Republica Moldova 

3/2010 

8 1266 2010.10.13 2015.01.12 f 2010 0004 2010.01.12 19-08 1 BOJO-VIN S.R.L., 
FIRMĂ DE 
PRODUCłIE  
ŞI COMERł, MD 
Str. Miciurin nr. 6,  
MD-2055, Vatra, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

4/2010 

9 1267 2010.10.13 2015.01.12 f 2010 0005 2010.01.12 19-08; 
20-03 

2 ARTASBOCEM S.R.L., 
SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Ismail nr. 112,  
bloc 1, of. 205,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

3/2010 

10 1268 2010.10.04 2015.01.14 f 2010 0006 2010.01.14 19-08 1 AGROVIN  
BULBOACA S.A., MD 
Str. Dacia,  
MD-6512, Bulboaca, 
Anenii Noi,  
Republica Moldova 

3/2010 

11 1269 2010.10.13 2015.02.08 f 2010 0014 2010.02.08 19-08 1 MACOVENCO Vadim, 
MD 
Bd. Decebal nr. 19,  
ap. 142,  
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 
DRAGA Iurii, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 35, 
ap. 19,  
MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2010 

12 1270 2010.10.18 2015.03.01 f 2010 0022 2010.03.01 20-03 4 NICOSLAV PRINT 
S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 19, ap. 3, 
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

5/2010 

13 1271 2010.10.06 2015.02.02 f 2010 0011 2010.02.02 25-02 1 AGARCOV Alexandr, 
MD 
MD-6514, Chetros, 
Anenii Noi,  
Republica Moldova 
AGARCOVA Natalia, 
MD 
MD-6514, Chetros, 
Anenii Noi, Republica 
Moldova 

5/2010 

14 1272 2010.10.13 2015.02.17 f 2010 0018 2010.02.17 25-03 1 MAZUR Remus, MD 
Bd. Cuza - Vodă nr. 9, 
bloc 2, ap. 28,  
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2010 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în octombrie 2010  

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 Ńării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1245 09-03 f 2009 0070 2009.12.02 1 TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES, LTD., IL 

8/2010 

2 1246 15-06 f 2009 0071 2009.12.03 1 GÎSCĂ Aliona, MD 8/2010 
3 1247 19-08 f 2008 0097 2008.12.18 1 SARÎ Constantin, MD 8/2010 

 

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 Ńării  
conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de desene 
şi modele  

industriale reînnoite 
(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 266 2015.05.19 f 2000 0034 2000.05.19 09-01 1 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Al. VlahuŃă  
nr. 9A, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2001 
10/2001 

2 312 2015.11.17 f 2000 0094 2000.11.17 09-03 9 HORN S.R.L., FIRMĂ 
COMERCIALĂ 
 DE PRODUCłIE, MD 
Str. Transnistriei 16, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2001 
12/2002 

3 313 2015.11.17 f 2000 0095 2000.11.17 09-03 11 HORN S.R.L., FIRMĂ 
COMERCIALĂ  
DE PRODUCłIE, MD 
Str. Transnistriei 16, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2001 
12/2002 

4 925 2015.12.28 f 2005 0158 2005.12.28 09-01, 07 5 (1,2,4,5,6 ) SAVERGLASS, FR 
3 rue de la Gare, 60960 
FEUQUIERES, FranŃa 

11/2006 
7/2007 

5 891 2015.11.15 f 2005 0127 2005.11.15 14-02 1 SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT INC., 
JP 
2-6-21, Minami-Aoyama, 
Minato-ku, Tokyo 107-
0062, Japonia 

7/2006 
3/2007 
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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 naŃional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaŃionale, 
data înregistrării internaŃionale, data priorităŃii, titularul, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului 

de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele InternaŃionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/072535 2009.11.05 KRÜGER GMBH 
& CO. KG, DE 

Ambalaje pentru produse 
alimentare / Packagings 
for foodstuffs / 
Emballages pour 
produits alimentaires 

09-01 2 2014.11.05 4/2010 

2 DM/072537 2009.11.11 
 

2009.05.15, 
1138226, EM 

RAUMPLUS 
GMBH & CO. KG, 
DE 

Parte a unei uşi / Part of 
a door / Partie de porte 

25-02 1 2014.11.11 4/2010 

3 DM/072588 2009.11.11 
 

2009.05.13, 
1510678, EM 

FERRARI S.P.A., 
IT 

Automobil / Car / Voiture 12-08 1 2014.11.11 4/2010 

4 DM/072589 2009.11.11 
 

2009.05.13, 
1510660, EM 

FERRARI S.P.A., 
IT 

Model la scară redusă / 
Scale model / Modèle 
réduit 

21-01 1 2014.11.11 4/2010 

5 DM/072609 2009.11.24 
 

2009.05.25, 
200900074, 

DK 

RK PLAST A/S, 
DK 

Filtru / Filter / Filtre 23-01 1 2014.11.24 4/2010 

6 DM/072643 2009.11.05 CONFORT 
S.R.L.,  
FIRMĂ DE 
PRODUCłIE ŞI 
COMERł, MD 

Fotoliu pliant; canapea 
pliantă / Folding 
armchair; folding sofa / 
Fauteuil pliant; canapé 
pliant 

06-01 2 2014.11.05 4/2010 

7 DM/072698 2009.11.26 BRAUN GMBH, 
DE 

Blendere de mână; 
Blendere de mână cu 
suport/încărcător 
combinat; 
suporturi/încărcătoare 
combinate pentru 
blendere de mână / Hand 
blenders; hand blenders 
with combined 
holder/charger; combined 
holders/chargers for hand 
blenders / Batteurs  
à main; batteurs à main 
avec leur support/ 
chargeur combiné; 
supports/chargeurs 
combinés pour batteurs  
à main 

31-00 7 2014.11.26 4/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 DM/072713 2009.11.12 DM-DROGERIE 
MARKT GMBH + 
CO. KG, DE 

Flacoane pulverizatoare 
pentru produse 
cosmetice / Spray bottles 
for cosmetics / Flacons 
pulvérisateurs pour 
cosmétiques 

09-01 3 2014.11.12 4/2010 

9 DM/072730 2009.11.18 MOLTOPLAST 
GMBH, AT 

Saltele / Mattresses / 
Matelas 

06-09 4 2014.11.18 4/2010 

10 DM/072800 2009.09.09 
 

2009.05.07, 
DM/071808, 

WO 

ALFRED 
KÄRCHER 
GMBH & CO. 
KG., DE 

Aspiratoare / Vacuum 
cleaners / Aspirateurs 

15-05 2 2014.09.09 4/2010 

11 DM/072878 2010.01.08 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2015.01.08 4/2010 

12 DM/073382 2010.04.02 
 

2009.10.06, 
1619834, 

EM; 
2009.10.14, 
1624008, 

EM; 
2009.10.20, 

1626060, EM 

SAVERGLASS, 
FR 

Butelii / Bottles / 
Bouteilles 

09-01 3 2015.04.02 4/2010 

13 DM/073386 2010.04.08 "FREY WILLE" 
GMBH & CO. KG, 
AT 

Bijuterii / Jewellery / 
Bijoux 

11-01 8 2015.04.08 4/2010 

14 DM/073432 2010.04.14 WARSZAWSKIE 
ZAKLADY 
ZIELARSKIE 
HERBAPOL 
PRZEDSIEBIOR-
STWO 
PANSTWOWE, PL 

Ambalaj pentru produse 
farmaceutice / 
Packaging for 
pharmaceuticals / 
Emballage pour produits 
pharmaceutiques 

09-03 1 2015.04.14 4/2010 

15 DM/073435 2010.04.15 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2015.04.15 4/2010 

16 DM/073449 2010.04.22 "HEALTHY LIFE - 
BULGARIA" 
EOOD, BG 

Test pentru sarcină / 
Pregnancy test / Test de 
grossesse 

24-02 1 2015.04.22 4/2010 

17 DM/073458 2010.04.09 CHECKPOINT 
SYSTEMS 
INTERNATIONAL 
GMBH, DE 

Dispozitive pentru 
etichetare / Labelling 
devices / Appareils 
d'étiquetage 

18-99 4 2015.04.09 4/2010 

18 DM/073477 2010.03.25 ADNAAN 
SOLOMON, GB 

Etui pentru paşaport / 
Passport jacket / Etui 
pour passeport 

03-01 1 2015.03.25 4/2010 

19 DM/073508 2010.04.27 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2015.04.27 4/2010 

20 DM/073510 2009.12.09 
 

2008.12.21,  
YOUNG 

SERBIAN 
DESIGNERS 

Belgrade, 
Serbia  

IRENA 
KILIBARDA, RS 

Lampă OLED / OLED 
Lamp / Lampe à diode 
électroluminescente 
organique 

26-05 1 2014.12.09 4/2010 

21 DM/073522 2010.04.13 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2015.04.13 4/2010 
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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 internaŃionale, data înregistrării 
internaŃionale, data priorităŃii, titularul, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului  
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului 

industrial), data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului 
de Desene şi Modele InternaŃionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, cod ST.3  

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03-01 DM/073477 2010.03.25 ADNAAN 
SOLOMON, GB 

Etui pentru paşaport / 
Passport jacket / Etui 
pour passeport 

1 2015.03.25 4/2010 

06-01 DM/072643 2009.11.05 CONFORT S.R.L., 
FIRMĂ DE 
PRODUCłIE ŞI 
COMERł, MD 

Fotoliu pliant;  
canapea pliantă / 
Folding armchair; 
folding sofa / Fauteuil 
pliant; canapé pliant 

2 2014.11.05 4/2010 

06-09 DM/072730 2009.11.18 MOLTOPLAST 
GMBH, AT 

Saltele / Mattresses / 
Matelas 

4 2014.11.18 4/2010 

09-01 DM/072535 2009.11.05 KRÜGER GMBH & 
CO. KG, DE 

Ambalaje pentru 
produse alimentare / 
Packagings for 
foodstuffs / 
Emballages pour 
produits alimentaires 

2 2014.11.05 4/2010 

09-01 DM/072713 2009.11.12 DM-DROGERIE 
MARKT GMBH + 
CO. KG, DE 

Flacoane 
pulverizatoare pentru 
produse cosmetice / 
Spray bottles for 
cosmetics / Flacons 
pulvérisateurs pour 
cosmétiques 

3 2014.11.12 4/2010 

09-01 DM/073382 2010.04.02 
 

2009.10.06,  
1619834, EM;  
2009.10.14, 

1624008, EM;  
2009.10.20, 

1626060, EM 

SAVERGLASS, FR Butelii / Bottles / 
Bouteilles 

3 2015.04.02 4/2010 

09-03 DM/073432 2010.04.14 WARSZAWSKIE 
ZAKLADY 
ZIELARSKIE 
HERBAPOL 
PRZEDSIEBIOR-
STWO 
PANSTWOWE, PL 

Ambalaj pentru 
produse farmaceutice / 
Packaging for 
pharmaceuticals / 
Emballage pour 
produits 
pharmaceutiques 

1 2015.04.14 4/2010 

10-02 DM/072878 2010.01.08 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2015.01.08 4/2010 

10-02 DM/073435 2010.04.15 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2015.04.15 4/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10-02 DM/073508 2010.04.27 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2015.04.27 4/2010 

10-02 DM/073522 2010.04.13 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2015.04.13 4/2010 

11-01 DM/073386 2010.04.08 "FREY WILLE" 
GMBH & CO. KG, 
AT 

Bijuterii / Jewellery / 
Bijoux 

8 2015.04.08 4/2010 

12-08 DM/072588 2009.11.11 
 

2009.05.13, 
1510678, EM 

FERRARI S.P.A., IT Automobil / Car / 
Voiture 

1 2014.11.11 4/2010 

15-05 DM/072800 2009.09.09 
 

2009.05.07, 
DM/071808, 

WO 

ALFRED KÄRCHER 
GMBH & CO. KG., 
DE 

Aspiratoare / Vacuum 
cleaners / Aspirateurs 

2 2014.09.09 4/2010 

18-99 DM/073458 2010.04.09 CHECKPOINT 
SYSTEMS 
INTERNATIONAL 
GMBH, DE 

Dispozitive pentru 
etichetare / Labelling 
devices / Appareils 
d'étiquetage 

4 2015.04.09 4/2010 

21-01 DM/072589 2009.11.11 
 

2009.05.13, 
1510660, EM 

FERRARI S.P.A., IT Model la scară redusă / 
Scale model / Modèle  
réduit 

1 2014.11.11 4/2010 

23-01 DM/072609 2009.11.24 
 

2009.05.25, 
200900074, DK 

RK PLAST A/S, DK Filtru / Filter / Filtre 1 2014.11.24 4/2010 

24-02 DM/073449 2010.04.22 "HEALTHY LIFE - 
BULGARIA" EOOD, 
BG 

Test pentru sarcină / 
Pregnancy test / Test 
de grossesse 

1 2015.04.22 4/2010 

25-02 DM/072537 2009.11.11 
 

2009.05.15, 
1138226, EM 

RAUMPLUS GMBH 
& CO. KG, DE 

Parte a unei uşi / Part 
of a door / Partie de 
porte 

1 2014.11.11 4/2010 

26-05 DM/073510 2009.12.09 
 

2008.12.21,  
YOUNG 

SERBIAN 
DESIGNERS 

Belgrade, 
Serbia  

IRENA KILIBARDA, 
RS 

Lampă OLED /  
OLED Lamp /  
Lampe à diode 
électroluminescente 
organique 

1 2014.12.09 4/2010 

31-00 DM/072698 2009.11.26 BRAUN GMBH, DE Blendere de mână; 
blendere de mână  
cu suport / încărcător 
combinat; suporturi/ 
încărcătoare combinate 
pentru blendere de 
mână / Hand blenders; 
hand blenders with 
combined holder / 
charger; combined 
holders/chargers for 
hand blenders / Batteurs 
à main; batteurs à main 
avec leur support / 
chargeur combiné; 
supports / chargeurs 
combinés pour batteurs 
à main 

7 2014.11.26 4/2010 
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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 naŃional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaŃionale, titularul, 
codul Ńării 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 internaŃională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
InternaŃionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi 
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/034835 PROSPECTIVE CONCEPTS AG, 
CH 

1 2015.07.03(3R) 12/1997 4/2010 

2 DM/035384 LVMH SWISS  
MANUFACTURES SA, CH 

1 2015.05.26(3R) 12/1997 4/2010 

3 DM/052248 VAN DEN HEUVEL, ADRIANUS, 
HENRICUS MARINUS, 
JOHANNES, MARIA, NL 

1 2015.06.09(2R) 1/2001 4/2010 

4 DM/052338 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2015.06.20(2R) 2/2001 4/2010 

5 DM/052503 COMPAGNIE DES MONTRES 
LONGINES, FRANCILLON S.A. 
(LONGINES WATCH CO., 
FRANCILLON LTD.), CH 

3 2015.07.12(2R) 2/2001 4/2010 

6 DM/053083 NICE SPA, IT 11 2015.04.26(2R) 4/2001 4/2010 

7 DM/066584 DAIMLERCHRYSLER AG, DE 1 2015.05.06(1R) 3/2006 4/2010 

8 DM/066585 DAIMLER AG, DE 1 2015.05.06(1R) 4/2006 4/2010 

9 DM/066586 DAIMLER AG, DE 1 2015.05.06(1R) 3/2006 4/2010 

10 DM/066587 DAIMLER AG, DE 3 2015.05.06(1R) 9/2006 4/2010 

11 DM/066607  "KALVACHA ENGINEERING" AD, 
BG 

1 2015.04.26(1R) 10/2005 4/2010 

12 DM/066627 DAIMLER AG, DE 2 2015.05.17(1R) 4/2006 4/2010 

13 DM/066641 DAIMLERCHRYSLER AG, DE 1 2015.05.12(1R) 9/2006 4/2010 

14 DM/066642 DAIMLER AG, DE 2 2015.05.12(1R) 7/2006 4/2010 

15 DM/066643 DAIMLER AG, DE 3 2015.05.12(1R) 9/2006 4/2010 

16 DM/066651 DAIMLER AG, DE 7 2015.05.06(1R) 4/2006 4/2010 

17 DM/066673 AMCOR RENTSCH  
RICKENBACH AG, CH 

2 2015.06.10(1R) 4/2006 4/2010 

18 DM/066705 DAIMLER AG, DE 4 2015.05.26(1R) 3/2006 4/2010 

19 DM/066723 DAIMLER AG, DE 6 2015.06.03(1R) 4/2006 4/2010 

20 DM/066791 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

21 DM/066792 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

22 DM/066793 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

5 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

23 DM/066802 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

24 DM/066803 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 
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25 DM/066804 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

26 DM/066805 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

27 DM/066806 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

28 DM/066807 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

29 DM/066808 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

30 DM/066810 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

31 DM/066811 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

32 DM/066812 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.07.01(1R) 12/2005 4/2010 

33 DM/066846 COMPAGNIE DES ARTS DE LA 
TABLE, FR 

1 2015.06.24(1R) 4/2006 4/2010 

34 DM/066849 COMPAGNIE DES ARTS DE LA 
TABLE, FR 

1 2015.06.24(1R) 4/2006 4/2010 

35 DM/066862 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

5 2015.07.19(1R) 12/2005 4/2010 

36 DM/066953 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

10 2015.07.15(1R) 5/2006 4/2010 

37 DM/067024 AEZ LEICHTMETALLRÄDER 
GMBH, DE 

1 (5) 2015.06.27(1R) 4/2006 4/2010 

38 DM/067033  DEZENT LEICHTMETALLRÄDER 
GMBH, DE 

1 (2) 2015.06.27(1R) 4/2006 4/2010 

39 DM/067151 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

33 2015.07.15(1R) 5/2006 4/2010 

 

 



 



MD - BOPI 11/2010 

 155

 

VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protec Ńie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications or titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta SecŃiune sunt publicate modificările intervenite în situaŃia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecŃie: modificări ale denumirilor solicitanŃilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecŃie anulate, revalidate; decăderi 

din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenŃă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments produced in the legal status of the applica-

tions and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses 

thereof; data relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, 

reinstated titles of protection; deprivations of rights; data relating to the assignment, license, pledge 

and franchising agreements; errata. 

Î 

I 
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Lista modific ărilor  

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecŃie, numărul BOPI, datele iniŃiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. depozit Nr. titlului  
de  

protecŃie 

Nr. 

BOPI 

Date iniŃiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

025593 - 9/2009 
 
 
 
 

(540)  
 

 
 

(540)  
 

 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

025708 - 11/2009 
 
 
 

(730)  
BONCOM S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Podgorenilor nr. 41,  
MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
BONCOM S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 
Str. Podgorenilor nr. 41/1,  
MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

3 Mărci 002683 
 
 
 
 
 

002686 
 
 
 
 
 

002690 
 
 
 
 
 

002691 
 

R 2939 
 
 
 
 
 

R 2942 
 
 
 
 
 

R 2946 
 
 
 
 
 

R 2947 

7/1995 
2/1996 

12/1996 
2/2003 
3/2005 

 
7/1995 
2/1996 

12/1996 
2/2003 
3/2005 

 
7/1995 
2/1996 

12/1996 
2/2003 
3/2005 

 
7/1995 
2/1996 

12/1996 
2/2003 
3/2005 

(730)  
PZ Cussons House, Bird Hall 
Lane, Stockport Cheshire, SK3 
OXN, Regatul Unit 
 
 

(730)  
Manchester Business Park, 
3500 Aviator Way, Manches-
ter, M22 5TG, Regatul Unit 
 
 

4 Mărci 006118 
 
 
 
 
 
 
 
 

006121 
 

R 5477 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 5478 

10/1997 
4/1998 
4/2007 

 
 
 
 
 
 

10/1997 
4/1998 
4/2007 

(730)  
NOVUS Credit Services Inc.,  
a corporation organized and 
existing under the laws of the 
state of Delaware, US 
2500 Lake Cook Road, River-
woods, State of Illinois, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730)  
Discover Financial Services, 
US 
 
 
2500 Lake Cook Road, River-
woods, Illinois 60015,  
Statele Unite ale Americii 
 

5 Marcă 006990 R 5979 6/1998 
11/1998 
12/2007 

 
 

(730)  
Thuraya Satellite Telecommuni-
cations Company, AE 
Sheikh Rashid Bin Saeed  
Al-Maktoum Street, Etisalat 
Tower, Abu-Dhabi, Emiratele 
Arabe Unite 

(730)  
Thuraya Telecommunications 
Company, AE 
 
Etisalat Tower, Sheikh Rashid 
Bin Saeed Al Maktoum Street,  
Abu-Dhabi, Emiratele Arabe 
Unite 

6 Marcă 008869 7447 2/2000 
8/2000 
4/2010 
6/2010 

10/2010 

(730)  
Beechavenue 162, 1119 PS, 
Schiphol-Rijk, Olanda 
 
 

(730)  
Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 
AT Amstelveen, Olanda 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 
 
 

Marcă 009513 8021 1/2001 
6/2001 

 
 
 

(730)  
FORD MOTOR COMPANY  
(o corporaŃie organizată şi exis-
tentă conform legilor statului 
Delaware), US 
The American Road, City of 
Dearborn, State of Michigan 
48121, Statele Unite ale Americii 

(730)  
FORD MOTOR COMPANY  
(o corporaŃie organizată şi 
existentă conform legilor statu-
lui Delaware), US 
One American Road, Dear-
born, Michigan 48126,  
Statele Unite ale Americii 

8 Marcă 009593 8224 5/2001 
10/2001 

 
 
 

(730)  
CASTROL  LIMITED, GB 
Burmah Castrol House, Pipers 
Way, Swindon, SN3 1RE,  
Anglia 

(730)  
CASTROL LIMITED, GB 
Wakefield House, Pipers Way, 
Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, 
Regatul Unit 

9 Mărci 010529 
 
 
 
 
 

010530 
 
 
 

012905 
 

8923 
 
 
 
 
 

8924 
 
 
 

11410 

4/2002 
9/2002 

11/2008 
 
 
 

4/2002 
9/2002 

11/2008 
 

11/2003 
12/2004 
11/2008 

(730)  
Amstar, Otkrâtoe AkŃionernoe 
Obscestvo, RU 
Ul. Sedova, 91, 450027, Ufa, 
FederaŃia Rusă 
 

(730)  
"Moscow-Efes Brewery" 
Closed Joint Stock Company, 
RU 
Str. Podolskih Kursantov, 15Б, 
117546, Moscova, FederaŃia 
Rusă 
 
 
 
 
 

10 
 

Marcă 016348 14751 1/2006 
4/2007 

 
 
 

(730)  
VICOL Dumitru, MD 
Bd. Decebal nr. 89, ap. 17,  
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
VICOL Dumitru, MD 
Str. C. Vîrnav, nr. 23, bloc. 1,  
MD-2025, Chişinău,  
Republica Moldova 

11 Mărci 020956 
 
 
 
 
 

022158 

16864 
 
 
 
 
 

17527 

2/2008 
9/2008 

 
 
 
 

9/2008 
2/2009 

(730)  
BONCOM S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Podgorenilor nr. 41,  
MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
BONCOM S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 
Str. Podgorenilor nr. 41/1,  
MD-2059, 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 protecŃie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecŃie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

025812 
2009.09.02 

 

- 
 
 
 
 

12/2009             
7/2010 

VIIV HEALTHCARE 
LIMITED, GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul 
Unit 

ViiV Healthcare 
UK Limited, GB 
980 Great West 
Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 
9GS, Regatul Unit 

1547 
2010.10.04 

2 Marcă  
 

021441 
2007.06.20 

 
 

15881 
 

9/2007           
2/2008 

PALAMARCIUC 
Ghenadie, MD 
Str. I. Vieru nr. 13,  
ap. 31,  
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

SMIRNOV  
Alexandru, MD 
Bd. Renaşterii nr. 44, 
ap. 5,  
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

1548 
2010.10.07 

3 Marcă 013285 
2003.07.16 

 
 

11804 3/2004           
2/2005         

11/2008 

SK Energy Co.,  
Ltd, KR 
99, Seorin-dong,  
Jongro-gu, Seoul  
110-110,  
Republica Coreea 

SK Lubricants Co., 
Ltd., KR 
99, Seorin-dong, 
Jongro-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

1549 
2010.10.21 

 

4 Marcă 002681 
1994.08.15 

 

R 1612 
 

6/1995 KUFNER TEXTIL-
WERKE GmbH, DE 
 
Irschenhauser 
Strasse 10-12,  
D-81379 MUNCHEN, 
Germania 

Kufner Textil 
GmbH, DE 
 
Baierbrunner Str. 39, 
81379, 
Munchen, Germania 

1550 
2010.10.21 

 

 

 

Lista contractelor de licen Ńă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

de protecŃie, date despre licenŃiator, date despre licenŃiat, informaŃii privind  
contractul de licenŃă, numărul şi data înregistrării contractului  

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului  
de 

protecŃie 

LicenŃiator LicenŃiat InformaŃii privind 
contractul de licenŃă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Marcă 017667 

 
(730) 
"I.P. Creations Enterprises 
Limited", CY 
Agiou Pavlou, 15, Ledra 
House, Agios Andreas, 
P.C.1105, Nicosia, Cipru 
 
 

(791) 
Î.C.S. "BLUE ICE 
REAL ESTATE" 
S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 65, of. 402,  
MD-2001,  
mun. Chişinău,  
Republica Moldova 

1. SublicenŃă neexclusivă. 
2. Termenul de acŃiune 
a contractului – 5 ani 
3. Teritoriul de acŃiune – 
Republica Moldova 
 

1534 
2010.10.01 
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KA4A Lista brevetelor de inven Ńie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men Ńinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilir e)  

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul Ńării conform 
normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităŃii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data 
încetării  

valabilităŃii 

1 2 3 4 5 6 
1 ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL  

DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 
2592 a 2002 0112 2002.04.04 2010.04.04 

2 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE 
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2832 a 2005 0110 2005.04.15 2010.04.15 

3 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE 
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2881 a 2005 0108 2005.04.15 2010.04.15 

4 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE A REPUBLICII  
MOLDOVA, MD;  
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2892 a 2005 0101 2005.04.06 2010.04.06 

5 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE A REPUBLICII  
MOLDOVA, MD;  
INSTITUTUL DE GENETICĂ A L ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2924 a 2005 0100 2005.04.06 2010.04.06 

6 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD 

2946 a 2005 0094 2005.04.01 2010.04.01 

7 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD 

2968 a 2005 0115 2005.04.18 2010.04.18 

8 BUŞMACHIU Ion, MD;  
BUŞMACHIU Andrei, MD 

2974 a 2005 0098 2005.04.05 2010.04.05 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2998 a 2005 0118 2005.04.22 2010.04.22 
10 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD 
3020 a 2005 0116 2005.04.20 2010.04.20 

11 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD 

3122 a 2005 0107 2005.04.13 2010.04.13 

12 CARAUŞ Vladimir, MD;  
CICALCHIN Serghei, MD 

3145 a 2006 0113 2006.04.05 2010.04.05 

13 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3429 a 2005 0095 2005.04.05 2010.04.05 
14 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD 

3436 a 2005 0122 2005.04.25 2010.04.25 

15 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3534 a 2005 0096 2005.04.05 2010.04.05 
16 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD 

3547 a 2005 0121 2005.04.25 2010.04.25 

17 STALEV Ivan, MD 3581 a 2007 0119 2007.04.26 2010.04.26 
18 JUCOVSCHI Constantin, MD;  

BORONIN Larisa, MD;  
NACU Alexandru, MD;  
NASTAS Igor, MD 

3765 a 2007 0102 2007.04.17 2010.04.17 

19 COVALENCO Nicolae Pavel, MD 3871 a 2005 0119 2005.04.25 2010.04.25 
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MM4A Lista brevetelor de inven Ńie a căror valabilitate a încetat 
înainte de termen prin neachitarea taxei de men Ńinere  

în vigoare a brevetului, conform art. 68 din Legea  
nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul de restabilir e a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului,  
codul Ńării conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului,  

data depozitului, data încetării valabilităŃii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării   
valabilităŃii 

1 2 3 4 5 6 
1 PURICE Georgeta, MD;  

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 
2207 a 2001 0122 2001.05.03 2009.05.03 

2 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2382 a 2003 0130 2003.05.30 2009.05.30 

3 RAZBORSCHI Ludmila, MD 2552 a 2004 0128 2004.05.19 2009.05.19 
4 NICOLAU Gheorghe, MD 2605 a 2004 0106 2004.05.06 2009.05.06 
5 INSTITUTUL NAłIONAL PENTRU ZOOTEHNIE  

ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD 
2629 a 2004 0107 2004.05.07 2009.05.07 

6 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE A REPUBLICII  
MOLDOVA, MD 

2654 a 2004 0116 2004.05.13 2009.05.13 

7 INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2689 a 2004 0133 2004.05.28 2009.05.28 

8 INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2718 a 2004 0110 2004.05.10 2009.05.10 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;  
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 

2746 a 2004 0118 2004.05.13 2009.05.13 

10 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2786 a 2004 0112 2004.05.11 2009.05.11 
11 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2875 a 2004 0104 2004.05.04 2009.05.04 

12 OCOPNAIA Natalia, MD;  
GADJEL Aurelian, MD 

3191 a 2003 0129 2003.05.30 2009.05.30 

13 ILICIUC Ion, MD 3425 a 2007 0142 2007.05.17 2009.05.17 
14 PÎRGARI Boris, MD;  

łÂBÂRNĂ Constantin, MD;  
ANGHELICI Gheorghe, MD;  
TACU Veaceslav, MD;  
BASARAB Elvira, MD 

3444 a 2007 0141 2007.05.17 2009.05.17 

15 LACUSTA Victor, MD 3504 a 2007 0160 2007.05.31 2009.05.31 
16 OSTROFEł Constantin, MD 3672 a 2007 0159 2007.05.31 2009.05.31 
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MM4K Lista certificatelor de înregistrare a modelel or  
de utilitate a c ăror valabilitate a încetat înainte de termen  

prin neachitarea taxei de men Ńinere în vigoare a certificatului  
de înregistrare, conform pct. 70 din Regulamentul p rovizoriu  

cu privire la protec Ńia propriet ăŃii industriale în Republica Moldova 
aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 456 din 26.07.1993 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul Ńării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităŃii 

Nr. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11)  
Nr. certificat 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

Data încetării 
 valabilităŃii 

1 2 3 4 5 6 

1 DENISOV Serghei, MD;  
PALADII Serghei, MD 

194 u 2007 0006 2007.04.26 2010.04.26 

2 DENISOV Serghei, MD;  
PALADII Serghei, MD 

195 u 2007 0007 2007.05.02 2010.05.02 

3 DENISOV Serghei, MD;  
PALADII Serghei, MD 

196 u 2007 0008 2007.05.02 2010.05.02 

4 DENISOV Serghei, MD;  
PALADII Serghei, MD 

197 u 2007 0005 2007.04.26 2010.04.26 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
în temeiul art. 44(1) din Legea nr. 38-XVI/2008  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr.  
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 025006 2009.02.17 2010.10.26 5/2009 

 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase 
în temeiul neîndeplinirii condi Ńiilor art. 46 

din Legea nr. 38-XVI/2008  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 022530 2007.12.18 2010.10.21 10/2008 
2 022583 2008.01.16 2010.10.21 10/2008 
3 022768 2008.01.28 2010.10.21 10/2008 
4 023073 2008.03.12 2010.10.21 11/2008 
5 023080 2008.03.12 2010.10.21 11/2008 
6 023170 2008.03.21 2010.10.21 12/2008 
7 023207 2008.03.28 2010.10.21 11/2008 
8 023224 2008.04.14 2010.10.21 11/2008 
9 023261 2008.04.08 2010.10.21 11/2008 
10 023262 2008.04.08 2010.10.21 11/2008 
11 023265 2008.04.09 2010.10.21 11/2008 
12 023277 2008.04.22 2010.10.21 11/2008 
13 023398 2008.04.25 2010.10.21 12/2008 
14 023434 2008.05.07 2010.10.21 12/2008 
15 023562 2008.05.27 2010.10.20 12/2008 
16 023812 2008.07.02 2010.10.21 12/2008 
17 023989 2008.08.08 2010.10.22 1/2009 
18 024838 2009.01.13 2010.10.22 4/2009 
19 025172 2009.04.03 2010.10.22 6/2009 
20 025174 2009.03.26 2010.10.22 6/2009 
21 025212 2009.03.31 2010.10.22 6/2009 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor respinse  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, denumirea mărcii, 
solicitantul şi codul Ńării 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 2 3 4 5 6 7 
1 022395 2007.11.26 MAKS MAX PRITULENCO Oleg, MD 2010.06.04 3/2009 
2 023121 2008.03.17 D-LINK DIADAN-LEX S.R.L., MD 2010.05.21 11/2008 
3 023186 2008.03.25 LEADER Nebankovskaya kreditnaya 

organizatsya zakrytoe aktsionernoe 
obshchestvo "LEADER", RU 

2010.05.28 11/2008 

4 023237 2008.04.07 ING DIADAN-LEX S.R.L., MD 2010.06.04 11/2008 
5 023253 2008.04.08 ADENNA SODIC SA (Société Anonyme), CH 2010.07.13 11/2008 
6 023391 2008.04.23 DOLE DIADAN-LEX S.R.L., MD 2010.05.21 12/2008 
7 023397 2008.05.07 REPUBLICA 

MOLDOVA  
SM TRANS 
STANDARD 

TRANS-STANDARD S.R.L., MD  2010.05.21 12/2008 

8 023402 2008.04.25 HANDER DIADAN-LEX S.R.L., MD 2010.05.28 12/2008 
9 023425 2008.04.30 VERTU TUREAC Alexandru, MD 2010.07.23 12/2008 

10 023558 2008.05.23 GET REAL GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company 
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2010.05.28 1/2009 

11 023754 2008.07.10 FINETTI ELCATRAS S.R.L., MD 2010.06.04 3/2009 
12 024018 2008.08.01 BONICOLI 

BONIKOLI 
SUPRATEN PLUS S.R.L., MD  2010.05.28 12/2008 

13 024023 2008.08.01 FSL SUPRATEN PLUS S.R.L., MD  2010.05.28 12/2008 
14 024039 2008.08.01 ELIF SUPRATEN PLUS S.R.L., MD  2010.05.21 12/2008 
15 024289 2008.09.22 HERMES SHIMON Leonid, UA 2010.06.04 12/2008 
16 024332 2008.10.02 SCF SKF EUROCOMPRODEX S.R.L., MD 2010.05.28 1/2009 
17 024580 2008.11.07 MISS BLU  

MARINE 
CRÎJANOVSCHI Felix, MD 2010.06.04 2/2009 

18 024695 2008.12.05 IDEAL BUNGE CYPRUS LIMITED, CY 2010.08.02 5/2009 
19 024697 2008.12.05 IDEAL BUNGE CYPRUS LIMITED, CY 2010.08.02 5/2009 
20 024713 2008.12.17 AUTO LIDER PÎSLARI Octavian, MD 2010.07.23 3/2009 
21 024756 2008.12.23 HAIMA ELITA-5 AUTO S.R.L., MD 2010.08.16 5/2009 
22 024799 2008.12.24 ZASS MALCOCI Nicolae, MD 2010.05.28 3/2009 
23 024863 2009.01.19 MONTE CARLO JapanTobacco Inc., JP 2010.05.28 5/2009 
24 024933 2009.02.09 VIP FASHION LUCHIAN Valentina, MD 

 
2010.05.14 4/2009 

25 025019 2009.02.20 WISE AGROVIN BULBOACA S.A., MD 2010.05.07 5/2009 
26 025035 2009.02.25 SOFIA NEDVIJIMOSTI MOLDOVÎ S.R.L., 

MD 
2010.07.16 7/2009 

27 025086 2009.03.18 STEAUA REDS STEAUA-REDS S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

2010.05.14 5/2009 

28 025094 2009.03.11 DER 
PRUSSISHE 

TIMOŞENCOV Oleg, MD  
CIUMAC Andrian, MD 

2010.05.14 5/2009 

29 025128 2009.03.17 INTERNET 
ACASA 

ORANGE BRAND SERVICES 
LIMITED, GB 

2010.09.30 7/2009 

30 025175 2003.03.27 COLGATE-
PALMOLIVE 

LILCORA S.R.L., MD 2010.08.16 5/2009 

31 025178 2009.03.31 GURA  
IZVORULUI 

TRIFANIUC Angelica, MD 2010.08.16 5/2009 

32 025181 2009.03.27 POLEARNAIA 
EXPEDIłIA 

Closed Joint-Stock Company  
"Fabrika "Russkiy shokolad", RU 

2010.05.28 6/2009 

33 025188 2009.03.27 DOLE Dole Food Company, Inc., US 
 

2010.05.28 5/2009 

34 025193 2009.03.31 CAPITAL 
MARKET 

CAPITAL MARKET S.A., MD  2010.05.21 6/2009 

35 025209 2009.04.10 ARSENAL RUMITOX S.R.L., MD 2010.08.25 6/2009 
36 025211 2009.04.09 ZOLOTOI 

GRAALI 
AGROVIN BULBOACA S.A., MD 2010.05.21 6/2009 

37 025231 2009.04.02 NATURA 
SIBERICA 

ARMONIE-LUX S.R.L., MD 2010.07.23 8/2009 
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1 2 3 4 5 6 7 
38 025274 2009.04.17 CARPAłI TUTUN-CTC S.A., MD 2010.05.07 6/2009 
39 025305 2009.04.21 MOPISAN MAHLE MOPISAN KONYA YEDEK 

PARCA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, TR 

2010.08.25 9/2009 

40 025344 2009.05.08 SAVOY łURCAN Oleg, MD  
SCURTU Ion, MD 

2010.07.13 9/2009 

41 025366 2009.06.10 DOGADAN DULCEVIS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

2010.07.13 8/2009 

42 025367 2009.06.10 PAŞA DULCEVIS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

2010.07.23 8/2009 

43 025411 2009.06.09 RUFM ODOBESCU Irina, MD 2010.08.02 10/2009 
44 025412 2009.05.27 RUTV ODOBESCU Irina, MD 2010.08.02 10/2009 
45 025432 2009.06.01 TEST LÎSÎI Andrei, MD 2010.07.13 8/2009 
46 025433 2009.06.01 EXACTO TEST LÎSÎI Andrei, MD 2010.07.13 8/2009 
47 025483 2009.06.23 365 WJ Ventures Limited, CY 2010.06.11 9/2009 
48 025499 2009.06.12 ELIBOR BĂRCĂ Maria, MD 2010.06.04 8/2009 
49 025507 2009.06.16 VITEBSKIE 

COVRÎ 
SCHITCO Andrian, MD 2010.09.30 9/2009 

50 025548 2009.07.06 ZOLOTOI AIST ZOLOTOI AIST S.R.L.,  MD  2010.08.02 11/2009 
 

51 025583 2009.07.27 JOKER PLUS 30 LOTERIA MOLDOVEI S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2010.06.04 9/2009 

52 025656 2009.08.03 PERLINA IMPRODAL-GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2010.07.23 10/2009 

53 025682 2009.08.06 SOPHIA TOLLI SANATA & CO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2010.06.04 10/2009 

54 025691 2009.09.01 BAUR AGROVIN BULBOACA S.A., MD 2010.05.21 10/2009 
55 025707 2009.08.18 20 KING SIZE 

CLASS  
A  ATLANTA 
KING SIZE 
AMERICAN 
BLEND 

N.E.T. Co United S.A., VG 
 

2010.05.28 11/2009 

56 025722 2009.08.07 VINĂRIA 
BOSTAVAN 
MOLDAVSCAIA 
DOLINA 

BOSTAN Victor, MD 
 

2010.06.04 11/2009 

57 025801 2009.09.02 AQUA DE LUX GHETMANEł Alexandru, MD 2010.07.13 12/2009 
58 025827 2009.09.07 MFW FASHION 

WEEK 
MIGAI Nadejda, MD 
 

2010.05.21 12/2009 

59 025837 2009.09.09 IMMUNOFIT OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

2010.05.21 12/2009 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv term enul 

de gra Ńie) conform art. 16 din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităŃii, titularul şi codul Ńării conform normei ST.3 OMPI 

Nr.
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine  

al înregistrării 

(210) 
Numărul  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităŃii 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 7801 009239 CITRÉ SHINE 2010.04.07 Amitee Cosmetics, Inc., corporaŃie organizată şi 

existentă conform legilor statului California, US 
151 Kalmus Drive, Suite H-3, Costa Mesa,  
California 92626, Statele Unite ale Americii 

2 7802 009241  2010.04.10 OENOLAB S.R.L., întreprindere tehnico-
ştiinŃifică, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 51a,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

3 7804 009245 ORBIT LEMON 
FRESH 

2010.04.12 WM. WRIGLEY JR.COMPANY, corporaŃie  
din statul Delaware, US 
410 North Michigan  Avenue Chicago, 
 Illinois 60611, Statele Unite ale Americii 

4 7807 009249 RUSNAC 2010.04.12 RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L., MD 
Str. Ostaf S. nr. 7, MD-3102, BălŃi,  
Republica Moldova 

5 7808 009260  2010.04.20 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

6 7812 009273 Barza Albă 2010.04.07 Combinatul de vinuri şi coniacuri din BălŃi, MD 
Bd. Victoriei nr.49, MD-3100, BălŃi, 
Republica Moldova 

7 7815 009277 VALMOR 2010.04.26 British American Tobacco (Brands) Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R2PG, Anglia 

8 7817 009279 EUMOVATE 2010.04.27 Glaxo Group Limited, GB 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia 

9 7836 009244 agurdino 2010.04.11 BOGDANOVA Maria, MD 
Str. N. Zelinski  nr. 44, ap. 85,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

10 7837 009246 ABILITAT 2010.04.12 BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY,  
corporaŃie din statul Delaware, US 
345 Park Avenue, New York, New York 10154, 
Statele Unite ale Americii 

11 7839 009248 VERIFID 2010.04.12 SmithKline Beecham p.l.c., GB 
New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 
9EP, Anglia 

12 7841 009254 VITER-S 2010.04.06 ISIRLIANA VIN S.A., întreprindere de prelucrare 
şi desfacere a produselor agricole, MD 
Str. Păcii,  
MD-6715, Iserlia, Lăpuşna,  
Republica Moldova 

13 7842 009259 СТАРОЕ 
ПИРАТСКОЕ 

2010.04.17 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir,  
Republica Moldova 

14 7843 009261 ALOCARD 2010.04.20 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

15 7845 009267 VINORUM MOLD 
WINE 

2010.04.26 Vinăria-Bardar S.A., fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, Bardar, Chişinău,  
Republica Moldova 

16 7846 009268 Lăutarii 2010.04.26 Oeno Consulting S.R.L., întreprindere tehnico-
ştiinŃifică, MD 
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
17 7850 009280 MAGNOLIA 2010.04.28 UNGAR S.R.L., firmă de producŃie şi comerŃ, 

MD 
Str. Trandafirilor nr. 43, MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova 

18 7860 009303 SNAZ 2010.04.14 Shopnlist, Inc., US 
26 Broadway, Suite 963, New York,  
NEW YORK 10004, Statele Unite ale Americii 

19 7861 009304 ABX LOGISTICS 2010.04.25 ABX LOGISTICS Worldwide, BE 
Rue des deux Gares 150,  
1070 Brussels, Belgia 

20 7921 009252 NATROSOL  
EXCEL 

2010.04.14 Hercules Incorporated, US 
Hercules Plaza, 1313 North Market Street, 
Wilmington, Delaware 19894-0001,  
Statele Unite ale Americii 

21 7922 009255 Alcedar 2010.04.14 NEO-PACK S.R.L., firmă, MD 
Str. Ginta Latină nr. 5, ap. 54,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

22 7930 009317 WIT SOUNDVIEW 2010.04.24 WIT CAPITAL GROUP, INC, corporaŃie  
din statul Delaware, US 
826 Broadway, 6th Floor, New York, 
 New York 10003, Statele Unite ale Americii 

23 7967 009484 KVK 2010.04.26 PHONESTORE MOLDOVA S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 55, MD-2001,  
Chişinau, Republica Moldova 

24 7968 009485 K.V.K 2010.04.28 PHONESTORE MOLDOVA S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 55, MD-2001,  
Chişinau, Republica Moldova 

25 7969 009486 K.V.K SHOP 2010.04.28 PHONESTORE MOLDOVA S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 55, MD-2001,  
Chişinau, Republica Moldova 

26 7978 009263 EUROPHARM 2010.04.20 S.C. EUROPHARM S.A., RO 
Str. Poienelor nr. 5, Braşov,  
2200, România 

27 8152 009301 РОЗА КОМРАТА 2010.04.12 VINALAX EI S.R.L., MD 
Str. Vinzavodscaia nr. 1,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

28 8282 009256 OCHII NEGRI, 
BLACK EYES,  

LES YEUX 
NOIRES  

ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА 

2010.04.17 NERUH Serghei, MD 
Str. Mihail Ceachir nr. 15,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

29 8283 009257 ZÂMBET, 
SMILE, 

SOURIRE, 
УЛЫБКА 

2010.04.17 ESMALDA S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

30 8284 009258 NOAPTE SUDICĂ, 
SOUTHERN 

NIGHT,  
LA NUIT DU SUD 
ЮЖНАЯ НОЧЬ 

2010.04.17 NERUH Serghei, MD 
Str. Mihail Ceachir nr. 15, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

31 8474 009281 MOTOCIL 2010.04.28 Solvoy Pharmaceuticals GmbH, DE 
Hans-Böckler-Allee 20,  
D-30173 Hannover, Germania 

32 8950 009240 Bour 2010.04.10 Oenolab S.R.L., întreprindere tehnico-ştiinŃifică, 
MD 
Str. Ion Creangă nr. 25, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 
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Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora expir ă  
în luna aprilie 2011 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităŃii, titularul şi codul Ńării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 

crt. 

(111)  
Numărul de 

ordine al 
înregistrării 

(210) Numărul 
de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării  

valabilităŃii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  R 74 000300 PLAYMATE 2011.04.11 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, 

Inc., US 
2  R 159 000385 BVD R 2011.04.19 THE B.V.D LICENSING CORPORATION, US 
3  R 392 001967 MECAGRO 2011.04.19 MECAGRO, institut de cercetări pentru mecani-

zarea şi electrificarea agriculturii, întreprindere 
de stat, MD 

4  R 393 001966 MECAGRO 2011.04.19 MECAGRO, institut de cercetări pentru mecani-
zarea şi electrificarea agriculturii, întreprindere 
de stat, MD 

5  7361 010177 WINDOWS XP 2011.04.09 MICROSOFT CORPORATION, US 
6  7362 010215 ЧАСОВОЙ 

БУТИК 
2011.04.26 GODINA INTERNATIONAL S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 
7  8389 010195 VIP 2011.04.17 PLEŞCA Valeriu, MD 
8  8544 010157  2011.04.02 MARS, INCORPORATED, US 
9  8554 010158 m 2011.04.02 MARS, INCORPORATED, US 

10  8555 010159  2011.04.02 MARS, INCORPORATED, US 
11  8559 010160 m 2011.04.02 MARS, INCORPORATED, US 
12  8561 010162 HUGGIES 2011.04.03 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 
13  8576 010136 РУБИНОВАЯ 

гроздь  
2011.04.04 CERNEATOVICI Nineli, MD 

14  8577 010137 ЧЕРВОННАЯ  
гроздь 

2011.04.04 CERNEATOVICI Nineli, MD 

15  8578 010161  2011.04.02 MARS, INCORPORATED, US 
16  8579 010154 m 2011.04.02 MARS, INCORPORATED, US 
17  8580 010155  2011.04.02 MARS, INCORPORATED, US 
18  8581 010156 m 2011.04.02 MARS, INCORPORATED, US 
19  8582 010163 Mars 2011.04.04 MARS, INCORPORATED, US 
20  8583 010168 ВЕНЧАЛЬНОЕ 2011.04.18 LaVina Group S.R.L., MD 
21  8584 010170 ЭЛЬДОРАДО 2011.04.18 LaVina Group S.R.L., MD 
22  8585 010172 NDC  National 

Distribution  
Company 

2011.04.17 MEDIAFON S.R.L., întreprindere cu investiŃii 
străine, MD 

23  8586 010178 Tenaris 2011.04.12 Tenaris Connections B.V., NL 
24  8587 010181 RC 2011.04.13 RadiocomunicaŃii, întreprindere de stat, MD 
25  8588 010210 JOZEFINA 2011.04.24 EURO-ALCO S.A., MD 
26  8589 010237 TOMAI  1903 2011.04.25 TOMAI-VINEX S.A., întreprindere mixtă  

moldo-irlandeză, MD 
27  8621 010146 COM info 2011.04.02 Poliproject Exhibitions S.R.L., MD 
28  8627 010149 CALINA Ltd 2011.04.05 CALINA LTD S.R.L., MD 
29  8631 010165 WINDOWS XP 2011.04.09 MICROSOFT CORPORATION, US 
30  8632 010186 NOVA 2011.04.13 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  

a Mauritian company, MU 
31  8633 010187 NOVA 2011.04.13 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  

a Mauritian company, MU 
32  8634 010203 POLO 2011.04.11 COPOSOV Alexei, MD 
33  8635 010206 www.suntv.com 2011.04.20 Sun Communications S.R.L., întreprindere  

mixtă, MD 
34  8636 010207 RADIOPLETS 2011.04.24 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, DE 
35  8637 010208 IRAGENTIX 2011.04.24 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, DE 
36  8638 010209 XEEVAGENT 2011.04.24 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, DE 
37  8639 010214 СЛËЗЫ БОГОВ 2011.04.26 Suvorov-Vin S.R.L, întreprindere cu capital  

străin, MD 
38  8643 010220  2011.04.09 KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabrică  

de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
39  8657 010171 ДОМИНО 2011.04.18 LaVina Group S.R.L., MD 
40  8674 010147 INTEL 

GIGABLADE 
2011.04.04 INTEL CORPORATION, corporaŃie organizată  

şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
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41  8675 010188 NOVA travel 2011.04.13 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  

a Mauritian company, MU 
42  8676 010189 NOVA net 2011.04.13 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  

a Mauritian company, MU 
43  8677 010190 NOVA my 2011.04.13 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  

a Mauritian company, MU 
44  8678 010191 NOVA mail 2011.04.13 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  

a Mauritian company, MU 
45  8679 010193 Luxan  2011.04.18 METLUX S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
46  8681 010201 Four Seasons 2011.04.09 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 
47  8682 010205 NOVA 2011.04.13 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  

a Mauritian company, MU 
48  8687 010227 INFOINVENT  2011.04.19 AgenŃia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

MD 
49  8690 010151 COLGATE 

SENSITIVE 
2011.04.17 Colgate-Palmolive Company, US 

50  8738 010148 20  
KING SIZE  
AMERICAN 

BLEND  
K S 

2011.04.04 Gallaher Limited, GB 

51  8793 010145 TON Î.I."EXIM-
BOICO" 

2011.04.02 EXIM-BOICO, întreprindere individuală, MD 

52  8794 010185 NOVA 2011.04.13 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 

53  8803 010360 MG 2011.04.12 TUBECON TOBACCO S.R.L., întreprindere 
mixtă, fabrică de tutun din Orhei, MD 

54  8844 010200 SERGIO 2011.04.04 BABII Sergiu, MD 
55  8866 010164 WINDOWS XP 2011.04.09 MICROSOFT CORPORATION, US 
56  8867 010204 SOUTHERN  

COMFORT 
2011.04.12 SOUTHERN COMFORT PROPERTIES, INC.,  

a California corporation, US 
57  8868 010173  2011.04.02 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
58  8869 010174  2011.04.18 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
59  8870 010175  2011.04.02 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
60  8871 010176  2011.04.02 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
61  8872 010183  2011.04.10 MICROSOFT CORPORATION, US 
62  8873 010184  2011.04.10 MICROSOFT CORPORATION, US 
63  8874 010223 WELCOME 2011.04.28 WELCOME S.R.L., publicaŃie periodică, MD 
64  8954 010192 hp  invent 2011.04.13 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 

COMPANY, L.P., US 
65  9038 010179 SPASMOVERAL-

GIN 
2011.04.12 ZENTIVA a.s., SK 

66  9153 010211  2011.04.17 MICROSOFT CORPORATION, US 
67  9154 010221  2011.04.11 SPM GROUP, societate de ştiinŃă şi producŃie  

pe acŃiuni, MD 
68  9222 010212 ASHTON 2011.04.26 Holt's Company, US 
69  9475 010284 MEB-MICRO 

ENTERPRISE 
BANK 

2011.04.09 CHIRIAC Vladislav, MD 

70  9544 010312 CRÎŞMA DE VIN 2011.04.04 PANUŞ Grigore, MD 
71  9666 010283 Haier 2011.04.06 Qingdao Haier Investment Development Co., 

Ltd., CN 
72  9985 010298 CODREAN     2011.04.18 LaVina Grup S.R.L., MD 
73  9986 010299 CANTEMIR   2011.04.18 LaVina Grup S.R.L., MD 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra Ńie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

 (22) Data 
de depozit 

(18) Data 
expirării  

termenului  
de valabilitate 

1 2 3 4 5 6 
1 ENPLASTCOM S.R.L., MD    

Str. Alba-Iulia nr. 20, bloc 6, Chişinău,  
Republica Moldova 

234 f 2000 0019 2000.04.07 2010.04.07 

2 "APĂ BUNĂ" S.R.L., MD 
Str. MioriŃa nr. 10, MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

252 f 2000 0025 2000.04.21 2010.04.21 

3 COMBINATUL DE PANIFICAłIE DIN CHIŞINĂU  
"FRANZELUłA" S.A., MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 30, MD-2032, Chişinău,  
Republica Moldova 

259 f 2000 0023 2000.04.12 2010.04.12 

4 GHIADA S.R.L., MD 
Str. Munceşti nr.793, bloc 2, MD-2029, Chişinău,  
Republica Moldova 

792 f 2005 0062 2005.04.27 2010.04.27 

5 BUJOR PRIM S.A., ÎNTREPRINDERE SPECIALIZATĂ, 
MD    
Str. Lev Tolstoi nr. 63, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

817 f 2005 0055 2005.04.11 2010.04.11 

6 CUZNEłOV Iurie, MD    
Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

821 f 2005 0060 2005.04.25 2010.04.25 

7 LIGA-2 S.A., MD 
Str. Veronica Micle nr. 2/b, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

828 f 2005 0053 2005.04.08 2010.04.08 

8 PRODAN Andrei, MD  
MD-4639, Ruseni, EdineŃ,  
Republica Moldova 

846 f 2005 0061 2005.04.26 2010.04.26 

9 RADIAL PLUS S.R.L., MD 
Str. P. Zadnipru nr. 6, ap. 105, MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

877 f 2005 0049 2005.04.01 2010.04.01 

10 INCOMLAC S.A., MD 
Calea Ieşilor nr. 180, MD-3100, BălŃi,  
Republica Moldova 

919 f 2005 0058 2005.04.15 2010.04.15 

11 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

975 f 2005 0050 2005.04.05 2010.04.05 
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Lista eratelor  

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului 
de protecŃie, numărul de depozit, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de protecŃie 

Nr. 
de depozit 

Nr. 
BOPI 

Publicat Se va citi 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Brevet  

de invenŃie  
4070 a 2009 0079 10/2010 Revendicări: 2  

 
 
Claims: 2  
 
 
П. формулы: 2  

Revendicări: 2 
Figuri: 3  
 
Claims: 2 
Fig.: 3  
 
П. формулы: 2 
Фиг.: 3 

2 Brevet  
de invenŃie 

283 s 2010 0029 10/2010 Revendicări: 2  
 
 
Claims: 2  
 
 
П. формулы: 2 

Revendicări: 2 
Figuri: 7  
 
Claims: 2 
Fig.: 7  
 
П. формулы: 2  
Фиг.: 7 

3 Cerere de  
înregistrare  
a desenului/ 
modelului 
industrial 

- f 2010 0037 6/2010 (72) BESCHIERU Radu, MD (72) - 

4 Cerere de  
înregistrare  
a desenului/ 
modelului 
industrial 

- f 2010 0038 6/2010 (72) BESCHIERU Radu, MD (72) - 

5 Cerere de  
înregistrare  
a desenului/ 
modelului 
industrial 

- f 2010 0042 6/2010 (72) BESCHIERU Radu, MD 
        BEJAN Sergiu, MD 

(72) - 
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VII 
La Comisia de contesta Ńii a AGEPI / 

Appeals Board of the AGEPI 
 

În prezenta SecŃiune se publică informaŃii privind rezultatele examinării contestaŃiilor depuse la 

Comisia de contestaŃii a AGEPI. 

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed 

with the Appeals Board of the AGEPI. 
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Lista contesta Ńiilor examinate la Comisia de contesta Ńii  
în octombrie 2010 

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecŃie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaŃiei,  

data examinării contestaŃiei, rezultatul examinării contestaŃiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului / 
Nr. titlului de 

protecŃie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaŃiei 

Data 
examinării 
contestaŃiei 

Rezultatul examinării contestaŃiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naŃională 

FORTUNE 
 

023660 
2008.06.10 

 
Wilmar Trading 

Pte Ltd, SG 

Wilmar 
Trading Pte 

Ltd, SG 

2010.02.10 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2010.10.05 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men Ńine în vigoare  Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2009.12.11. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă.  
 

2 Marcă naŃională 
СЛАВУТИЧ 

 
023321 

2008.04.15 
 

Vidkrîte 
acŃionerne 

tovarîstvo "Pîvo-
bezalkogolinîi 

kombinat 
"Slavutîci", UA 

Vidkrîte 
acŃionerne 
tovarîstvo 

"Pîvo-
bezalkogolinîi 

kombinat 
"Slavutîci", UA 

2010.05.14 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2010.10.05 1. Se accept ă parŃial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.03.25 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru produsul "bere" din 
clasa 32. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

3 Marcă naŃională 
CAPITAL 
MARKET 

 
025193 

2009.03.31 
 

CAPITAL 
MARKET S.A., 

ziar, 
întreprindere de  

stat, MD 

CAPITAL 
MARKET 
S.A., ziar, 

întreprindere 
de  stat, MD 

2010.07.12 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2010.10.05 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.05.21 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate în temeiul scrisorii de 
consimŃământ eliberată de titularul mărcii 
opuse. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

4 Marcă naŃională 
HEBA 

 
024999 

2009.02.13 
 

Otis Elevator 
Company, US 

Otis Elevator 
Company, US 

2010.04.08 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2010.10.05 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.02.19 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor, 
serviciilor revendicate în cerere, cu excepŃia 
"elevatoare agricole" din clasa 07. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

5 Marcă naŃională 
NEVA 

 
025000 

2009.02.13 
 

Otis Elevator 
Company, US 

Otis Elevator 
Company, US 

2010.04.08 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2010.10.05 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.02.19 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
şi serviciilor revendicate în cerere, cu 
excepŃia "elevatoare agricole" din clasa 07. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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1 2 3 4 5 6 
6 Marcă naŃională 

ORANGE CITY 
 

024251 
2008.09.24 

 
ASVOCON 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

Orange Brand 
Services 

Limited, GB 

2010.04.30 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2010.10.05 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.04.16 şi se respinge cererea de 
înregistrare a mărcii "ORANGE CITY"  
nr. depozit 024251 pe numele solicitantului 
ASVOCON S.R.L., întreprindere mixtă, MD. 
3. Se restituie  taxa achitată pentru 
eliberarea certificatului de înregistrare  
a mărcii. 
4. Se transmite  dosarul în arhivă.  

7 Marcă naŃională 
LUNA DE 

MIERE 
 

023570 
2008.05.28 

 
CIUBUC Ion, MD 

CIUBUC Ion, 
MD 

2010.05.03 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parŃială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2010.10.05 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.02.26 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor  
şi serviciilor revendicate în cererea de 
înregistrare a mărcii nr. depozit 023570  
din 2008.05.28. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

8 Marcă naŃională 

 
 

024157 
2008.09.02 

 
EXCELLENCE 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

EXCELLENCE 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

2010.05.11 
Împotriva 

Deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2010.10.05 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.04.15. 
3. În termen de pân ă la o lun ă de la data 
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (pct.40 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaŃie juridică în domeniul protecŃiei 
obiectelor proprietăŃii intelectuale) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut –  125 euro 
(art. 84 al Legii nr. 38-XVI/2008 privind 
protecŃia mărcilor), în total –  375 euro.   
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă. Pentru taxele menŃionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condiŃiile legale 
dreptul său până la data plăŃii şi este o 
întreprindere care întruneşte criteriile 
stabilite în art. 2 alin. (2-4) din Legea  
nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susŃinerea sectorului întreprinderilor mici  
şi mijlocii. 

9 Marcă naŃională 

 
 

024159 
2008.09.02 

 
EXCELLENCE 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

EXCELLENCE 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

2010.05.11 
Împotriva 

Deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2010.10.05 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.04.15. 
3. În termen de pân ă la o lun ă de la data 
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (pct.40 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaŃie juridică în domeniul protecŃiei 
obiectelor proprietăŃii intelectuale) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut – 125 euro 
(art. 84 al Legii nr. 38-XVI/2008 privind 
protecŃia mărcilor), în total –  375 euro.   
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă. Pentru taxele menŃionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu a 
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preluat sau nu a transmis în condiŃiile legale 
dreptul său până la data plăŃii şi este o 
întreprindere care întruneşte criteriile 
stabilite în art. 2 alin. (2-4) din Legea  
nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susŃinerea sectorului întreprinderilor mici  
şi mijlocii. 

10 Marcă naŃională 
SĂNĂTATE 

 
025098 

2009.03.19 
 

BALABAN 
INTRAVEST 
S.R.L., MD 

BALABAN 
INTRAVEST 
S.R.L., MD 

2010.06.04 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2010.10.06 1. A înceta procedura de examinare  
a contestaŃiei. 
2. A transmite dosarul în arhivă. 
 

11 Marcă naŃională 
ЧИСТАЯ 
ЖИЗНЬ 

 
024783 

2008.12.22 
 

GUłU Serghei, 
MD 

GUłU 
Serghei, MD 

2010.06.04 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parŃială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2010.10.06 1. A înceta procedura de examinare  
a contestaŃiei. 
2. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale       
pentru continuarea procedurilor. 
 

12 Marcă 
internaŃională 
TRUSSARDI 

ESSENZA DEL 
TEMPO 

 
IR 963 287 
2008.04.07 

 
TRUSSARDI 

S.P.A., IT 

TRUSSARDI 
S.P.A., IT 

2010.05.03 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parŃială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2010.10.06 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.02.23 şi se acceptă protecŃia mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cererea de înregistrare  
a mărcii IR 963 287 din 2008.04.07. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

13 Marcă 
internaŃională 

 
GO SPORT 

 
IR 910 072 
2006.11.24 

 
GROUPE GO 
SPORT, FR 

GROUPE GO 
SPORT, FR 

2010.04.09 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parŃială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2010.10.06 1. Se accept ă parŃial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.01.28 şi se acceptă protecŃia mărcii 
solicitate în temeiul scrisorii de 
consimŃământ pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere, cu excepŃia 
"încălŃăminte" din clasa 25. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

14 Marcă 
internaŃională 

 
 

IR 801 935 
2003.03.17 

 
Teraoka Seiko 

Co., Ltd, JP 

Teraoka Seiko 
Co., Ltd, JP 

2010.06.14 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parŃială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2010.10.06 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.03.31 şi se acceptă protecŃia mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere, fără extinderea 
dreptului exclusiv asupra cuvântului "DIGI" 
cu excepŃia executării grafice deosebite. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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Erată 
În Lista contesta Ńiilor examinate la Comisia de contesta Ńii în august 2010 ,  

publicată în BOPI nr. 9/2010, la pag. 144 în loc de: 

10 Marcă 
internaŃională  

 
 

IR 948 720 
2007.10.25 

 
National 

Geographic 
Society, US 

National 
Geographic 
Society, US 

2010.04.19 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2010.08.26 1. Se accept ă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.03.30 şi se acceptă protecŃia mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor şi 
serviciilor revendicate în cererea de 
înregistrare a mărcii IR 948 720 din 
2007.10.25. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale 
pentru continuarea procedurilor.  

 
se va citi: 

 
10 Marcă 

internaŃională  

 
 

IR 948 720 
2007.10.25 

 
National 

Geographic 
Society, US 

National 
Geographic 
Society, US 

2010.04.19 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2010.08.26 1. Se accept ă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.03.30 şi se acceptă protecŃia mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor şi 
serviciilor revendicate în cererea de 
înregistrare a mărcii IR 948 720 din 
2007.10.25, cu excepŃia „telecomunicaŃii”. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale 
pentru continuarea procedurilor.  

 
 



 



MD - BOPI 11/2010  
 

 177

 

 

VIII 

Decizii ale instan Ńelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la executarea  
Deciziei Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ  

al Cur Ńii Supreme de Justi Ńie din 13 octombrie 2010  
 

Întru executarea  Deciziei Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ al CurŃii Supreme de 
JustiŃie din 13 octombrie 2010 privind menŃinerea în vigoare a Hotărârii CurŃii de Apel Chişinău din  
13 aprilie 2010 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de compania COLOP 
Stempelerzeugung Skopek GmbH & Co, KG către „Diadan-Lex” S.R.L. şi intervenientul accesoriu 
AgenŃia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI): 

- AGEPI va realiza procedurile legale în privinŃa respingerii cererii de înregistrare a mărcii 
verbale „COLOP”  nr. depozit 023129 din 17.03.2008, solicitant „Diadan-Lex” S.R.L., str. Vasile 
Alecsandri nr. 84, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova. 
 
 

Cu privire la executarea  
Hotărârii Cur Ńii de Apel Chi şinău din 5 mai 2010  

 
În pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de OAO „Faberlic” către Josan Ion şi 

intervenientul accesoriu AgenŃia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind anularea 
mărcii combinate “fL faberlic”  nr. 10032 din 21.06.2002 în temeiul art.21(1)lit.b) al Legii  
nr. 38-XVI/2008 privind protecŃia mărcilor, în conformitate cu Hotărârea CurŃii de Apel Chişinău din  
5 mai 2010: 

- se anulează înregistrarea mărcii combinate “fL faberlic”  nr. 10032 din 21.06.2002 şi se 
declară nul certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele JOSAN Ion, Str-la Chişinăului 2 nr.4, 
MD-2084, Cricova, 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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Lista mandatarilor autorizaţi 
în domeniul proprietăţii industriale din Republica Moldova

Se publică următoarele date extrase din Registrul Naţional al mandatarilor autorizaţi 
în domeniul proprietăţii industriale: numărul certifi catului şi data înregistrării, numele mandatarului, 

denumirea fi rmei, adresa şi altă informaţie de contact, domeniile în care este specializat mandatarul  

Numărul 
certifi catului 

şi data 
înregistrării

Numele mandatarului, 
denumirea fi rmei

Adresa pentru 
corespondenţă

Altă informaţie de contact Domeniile în care 
este specializat 

mandatarul 

1 2 3 4 5

1                 
24.04.1993

BABAC Alexandru      

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate 

2                 
24.04.1993

SIMANENKOVA Tatiana

Invenţie-MDV S.A.

Str. Andrei Doga nr. 2, 
bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova

60-11-49, 60-11-50
Fax: 29-18-81
www.inventie-mdv.com 
invent@invent.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

3                 
24.04.1993

JENICICOVSCAIA Galina      

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81 
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

4                 
24.04.1993

SKIDAN Natalia      

Invenţie-MDV S.A.

Str. Miron Costin nr. 7, 
et. 2, of. 211, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova

31-00-89, 49-31-32
Fax: 29-18-81
www.inventie-mdv.com 
invent@invent.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

5                 
24.04.1993

SOKOLOVA Sofi a      

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27    
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

6                 
24.04.1993

GRINBERG Iakov      Str. Matei Basarab nr. 7, 
bloc 1, Chişinău, 
Republica Moldova 

    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

În conformitate cu ordinul Directorului General al AGEPI nr. 147 din 8 noiembrie 2010, în temeiul 
procesului-verbal nr. 03/2010 din 28.10.2010 al Comisiei de atestare a candidaţilor pentru obţinerea 
calităţii de mandatar autorizat în proprietate industrială, au fost înscrişi în Registrul Naţional al 
mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii industriale şi li s-a eliberat certifi catul de mandatar 
autorizat următorilor candidaţi atestaţi:

• Ion Daniliuc – pentru mărci, indicaţii geografi ce, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale 
garantate, desene/modele industriale, invenţii, soiuri de plante; 

• Dorian Chiroşca – pentru mărci, indicaţii geografi ce, denumiri de origine, specialităţi tradiţionale 
garantate, desene/modele industriale; 

• Alexandra Cozlova – pentru invenţii, mărci, desene/modele industriale; 
• Iulian Iorga – pentru mărci, indicaţii geografi ce, denumiri de origine, specialităţi tradiţionale 

garantate, desene/modele industriale; 
• Andrei Popa – pentru mărci. 
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7                 
21.09.1993

GLAZUNOV Nicolai      

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-37-24,  
55-31-48  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

8                 
29.11.1993

MALAHOVA Antonina      Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, 
bloc 1, ap. 201, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

34-15-72    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

9                 
05.11.1993

GOLOMAZOV Veaceslav      

ECONOMSERVICE

Str. Mihai Eminescu nr. 28, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-54-48, 22-33-10, 
24-73-11    

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

10                 
04.07.1997

CORCODEL Angela      

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70   
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

11                 
04.07.1997

FOCŞA Valentin      Str. Tineretului nr. 14, 
Maximovca, 
MD-6525, Chişinău, 
Republica Moldova 

38-42-62, 38-44-41, 
38-43-50    

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

12                 
26.08.1997

ROZLOVENCO Sergiu      Str. Mitropolit Varlaam 
nr. 65, ap. 106 A, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-03-87    
lilian@gardenie.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

13                 
24.07.1998

GROSU Iurie      

Consult-Ius SRL

Str. Independenţei nr. 24, 
bloc 3, of. 62, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

56-11-78, 47-40-03, 
069119480    

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

14                 
24.07.1998

SOCOLOVA Olga      

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27   
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

17                 
24.07.1998

SÎSOEVA Valentina      Bd. Iu. Gagarin nr. 1, ap. 63, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

27-08-11, 079476028 
valya_sysoeva@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

18                 
24.07.1998

SOLOMON Veaceslav      

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

19                 
24.07.1998

MÎNDÎCANU Emil      

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70   
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

21                 
24.07.1998

MUNTEANU Petru      

AMBROZIA SRL

Str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 80, ap. 29, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

21-15-69, 20-27-02, 
069104244  
Fax: 20-27-00, 22-61-52  
ambrozia_pm@yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele 
industriale   
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22                 
24.07.1998

VAVRENIUC Vladimir      

VILAD SRL

Str. Vlaicu Pârcălab nr. 15, 
ap. 29, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-01-13    
vilad2001@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

23                 
24.07.1998

PARASCA Dumitru      

Biroul universitar 
Inventa-Parasca

Str. Mihai Eminescu nr. 40, 
ap. 13, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 28, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

22-37-57, 22-93-15, 
069141203    
dumitru44@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

25                 
24.07.1998

ŞCERBAN Pavel      Str. Suceava nr. 110, ap. 6, 
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

74-38-57, 55-37-24
Fax: 55-31-48

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

27                 
15.12.1998

BODIUL Tatiana      Str. Mircea Eliade nr. 5, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

069149396 
Fax: 54-24-95 
http://mcc.md/bodiulco
bodiulco@yahoo.com
bodiulco@mcc.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

28                 
15.12.1998

ANDRIEŞ Ludmila      

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

29                 
15.12.1998

CORCIMARI Evghenia      Str. Alexandru cel Bun nr. 2, 
bloc 1, ap. 66, 
MD-6800, Ialoveni, 
Republica Moldova 

(373 68) 2-29-78, 54-40-84    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

30                 
18.11.1998

CAREVA Ana      

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova

55-59-87, 55-31-48,  
55-37-24  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci;
Desene şi modele 
industriale  

31                 
18.11.1998

GLAZUNOV Larisa      

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-31-48,  
55-37-24  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

32                 
15.12.1998

CARIMOV Leonid      Str. Nicolae Costin nr. 33,
MD-2050, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-38-57    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

33                 
15.12.1998

LEVINŢA Victor      

GRAHAM & LEVINTSA

Str. Alexandru cel Bun nr. 89, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

24-40-76, 24-40-63    
info@law-moldova.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

34                 
18.11.1998

GLAZUNOV Chirill      

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-31-48, 
55-37-24  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale

35                 
29.03.1999

VOZIANU Maria      Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 78, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

72-35-35, 24-34-08, 
24-17-48, 24-17-82, 
24-55-91    

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

36                 
29.03.1999

BURUIANĂ Procop      Str. Iazului nr. 1, bloc 3, 
ap. 10, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

46-52-31, 22-97-83   
www.buruiana.com 
pburuiana@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

37                 
24.04.1999

CAFTANAT Mariana      Bd. Dacia nr. 44, bloc 5, 
ap. 12, 
MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

77-32-28    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   
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38                 
18.10.2000

IUDENICI Lidia      Str. Albişoara nr. 80, 
bloc 4, ap. 152, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

29-06-09    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

39                 
18.11.2000

JENICIKOVSKAIA 
Ghelena      

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81 
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com
brevet@marc.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

40                 
18.11.2000

BALAN Veaceslav      Str. V. Belinski nr. 7,
bloc 2, ap. 40, 
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

52-33-30, 79-52-22, 
75-79-40
salego@cni.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

41                 
20.02.2001

STAŞCOV Roman   

INDEPRIN SRL   

Str. Petru Rareş nr. 18, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova

20-29-07, 23-80-47, 
069120240
Fax: 23-80-47
estascov@hotmail.com
indeprin@gmail.md
indeprin@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

42                 
30.05.2001

PRIDA Andrei     

OENO Consulting SRL

Str. Ion Creangă nr. 25,
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(373 22) 74-88-74 
Fax: (373 22) 74-29-53 
www.oeno.md
prida@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

43                 
30.05.2001

GOMENIUK Iuri      Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, 
ap. 29,   
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(373) 69189382, 
(373) 69697474    
gomeniuk@rambler.ru 
patenti@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

44                 
30.05.2001

GOREA Nicolae      Str. A. Şciusev nr. 60-1, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

22-37-77
Fax: 22-03-04
goreas@arax.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale 

45                 
30.05.2001

MARGINE Ion      Str. M. Lomonosov nr. 43, 
ap. 23, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova

72-20-26    
imargine@gmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

46                 
26.10.2001

BAJÎREANU Veronica      Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-37-24,
55-31-48  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

47                 
26.10.2001

CIUBUC Iulia      

BRAVETO-F 
Birou Proprietate
Industrială

Str. Alba-Iulia nr. 23, 
ap. 137, 
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

51-45-90, 27-26-17, 
27-17-83, 069169770   
www.ournet.md/~braveto-f/
braveto-f@mail.md
majesty@mail.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

48                 
26.10.2001

CERNOBROVCIUC Maria      Str. Kiev nr. 10, bloc 2, 
ap. 45, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

44-34-44    
m_chernobrovchuk@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

49                 
26.10.2001

EFANOVA Tatiana     Str. Munceşti nr. 52, 
ap. 61, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

53-44-35    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

50                 
26.10.2001

GOREA Tatiana Str. A. Şciusev nr. 60-1, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

22-37-77, 29-27-77, 
22-23-95
Fax: 22-03-04
goreas_2@arax.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   
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51                 
26.10.2001

ROGOJINĂ Sergiu      Str. Voluntarilor nr. 14, 
bloc 2, ap. 45, 
MD-2037, Chişinău, 
Republica Moldova 

49-85-76    
procurat@sos.md

Mărci    

52                 
26.10.2001

COCEBAN Grigore      Str. Florilor nr. 16, bloc 2, 
ap. 26, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

32-01-22, 096258900    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

54                 
25.12.2001

STAŞCOV Eugen      

INDEPRIN SRL

Str. Petru Rareş nr. 18, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

20-29-07, 23-80-47, 
069120240  
Fax: 23-80-47  
estascov@hotmail.com
indeprin@mtc.md
indeprin@gmail.com
indeprin@moldtelecom.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

55                 
04.10.2002

JIGĂU Radu      Str. Pietrarilor nr. 6, ap. 11, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-54-55, 43-15-06    
radu.j@mail.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

56                 
04.10.2002

COLIVAŞCO Serghei      

Pantronus SRL

P.O. BOX 583, 
MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova

(373) 53393324   
www.tmprotect.idknet.com
tmprotect@idknet.com

Mărci;
Desene şi modele 
industriale   

57                 
04.10.2002

LUNGU Iurie      

LEVINTSA & 
ASSOCIATES

Str. Grădinilor nr. 58, 
ap. 144, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

23-42-34, 54-37-96, 
24-40-63    
iurielungu@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

58                 
04.10.2002

STRATINSCHI Alexandr     

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

59                 
04.10.2002

BALAN Veaceslav      Str. V. Belinski nr. 7, 
bloc 2, 
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-79-40    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

60                 
18.11.2002

ANISIMOVA Liudmila      

PROINTEL GRUP SRL

Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, 
ap. 24, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

22-31-93, 27-84-84, 
069066784   
lanisimova@yahoo.com
prointelgrup@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

61                 
18.11.2002

GLAZACEVA Galina

INDEPRIN SRL 

Str. Grenoble nr. 209, 
ap. 17,
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova

76-69-52, 20-29-07 
Fax: 23-80-47     
glazacev@hotmail.com 
indeprin@moldtelecom.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

63                 
19.12.2003

CORCODEL Svetlana      

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70   
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

64                 
19.12.2003

GROZA Dana      

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134,
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70   
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

65                 
19.12.2003

BÂRSAN Mihai      Str. Independenţei nr. 135, 
ap. 22, 
MD-6201, Sângerei, 
Republica Moldova 

(0 262) 2-30-73, 069902305
mbirsan@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate



MD - BOPI 11/2010

185

1 2 3 4 5

66                 
19.12.2003

RADU Vasile      Str. V. Stroescu nr. 8, 
MD-3900, Cahul, 
Republica Moldova 

(0 299) 2-14-96, 
(0 299) 2-15-67, 
(0 299) 2-04-49    

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

67                 
01.05.2004

CRECETOVA Alla      Bd. Cuza-Vodă nr. 45, 
ap. 52, 
MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova 

76-45-41    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

68                 
17.12.2004

CRASNOVA Nadejda      

INDEPRIN SRL

Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

54-26-75, 20-29-07, 
23-80-47
Fax: 23-80-47  
crasnova05@mail.ru
indeprin@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

69                 
17.12.2004

CERCHES Eugen      

INDEPRIN SRL

Calea Ieşilor nr. 23, ap. 26, 
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-23-95, 079650624    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale  

70                 
17.12.2004

TALPĂ Sergiu      Str. Bulgară nr. 156, 
bloc 1, ap. 29, 
MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(0 231) 7-58-65    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

71                 
17.12.2004

COŞNEANU Elena      Str. Podul Înalt nr. 12, 
ap. 12, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

47-52-36, 24-55-91, 
069356741    
cosneanu@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

72                 
17.12.2004

SOCOLOVA Ecaterina      

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27    
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

73                 
17.12.2004

MANDATARI Natalia      

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27    
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

74                 
17.12.2004

ŞCERBANIUC Sergiu     Str. Ştefan cel Mare nr. 194, 
com. Răuţel, Făleşti, 
Republica Moldova 

(0 259) 7-47-28, 069022822    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

75                 
30.05.2004

SCOROGONOV Anatolii      Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

52-77-24    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

76                 
30.12.2004

VASILIEVA Valentina       Str. Alecu Russo nr. 5, 
bloc 2, ap. 54, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

49-21-72    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

77                 
30.12.2004

COTRUŢA Leonid       Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, 
ap. 57, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

46-35-10, 069120516  
Fax: 46-35-10 
cotruta@mail.ru
leonid_cotruta@yahoo.com
www.attorneypatent.md/

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

78                 
15.06.2005

ŞURGALSCHI Ecaterina       Str. Bogdan-Voievod nr. 4, 
ap. 13, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

44-67-44    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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79                 
15.06.2005

POPOVA Svetlana       Bd. Dacia nr. 38, ap. 319, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

76-29-06, 069741300    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

80                 
29.07.2005

NASTAS Xenia       Bd. C. Negruzzi nr. 6, 
ap. 43, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

27-32-14    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

81                 
17.11.2005

SCHIŢCO Nina       Str. Grenoble nr. 161, 
bloc 1, ap. 12, 
MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova

79-28-71, 079461886    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

83                 
31.01.2006

BULAT Valentina      Str. N. Donici nr. 60, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

23-80-47, 43-26-78
079559818    
bulatvalentina@yandex.ru

Mărci;
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate

84                 
01.03.2006

CRECETOV Veaceslav      Bd. Cuza-Vodă nr. 45, 
ap. 52, 
MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova

76-45-41    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

85                 
30.08.2006

DOBRE Lilia      Str. Zimbrului 10A, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova

43-82-08,  44-99-45  
dobrelilia@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

86                 
20.09.2006

CLĂTINICI Iurie      Str. Alba-Iulia nr. 97, bloc 2, 
ap. 38, Chişinău, 
Republica Moldova 

58-90-08, 069640118    
clatinici@mtc.md 
clatinich@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

87
13.03.2007

LAŞCO Natalia

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova; 
c/p 233, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40
freshys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale 

88
12.04.2007

NOVAC Ştefan Bd. Dacia nr. 14, ap. 32, 
Chişinău, Republica 
Moldova

76-53-74  
snovac@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

89
26.06.2007

ULANOV Denis

S.C. LEGALARTE S.R.L.

Str. Ciufl ea nr. 32, of. 1, 
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

27-85-29
Fax: 27-85-29
attorney@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale

90
11.10.2007

ŞTIRBU Natalia

„FEMIDA & CO” S.R.L.

Str. A. Russo nr. 61, 
ap. 109, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova

83-88-80
Fax: (+373 22) 89-78-88,
(+373) 69014440
nastir@gmail.com
natalia.stirbu@invictus.md
www.invictus.md 

Mărci; 
Denumiri de origine; 
Indicaţii geografi ce;
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii 

91
13.05.2008

NEKLIUDOV Valentin

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15, 
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele 
industriale
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92
13.05.2008

ASEEVA Elena

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15,
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele 
industriale

93
13.05.2008

CARAGHIOZ Sergiu

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15, 
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele 
industriale

94
13.05.2008

BURUIANĂ Alexei

Biroul Asociat de Avocaţi 
Buruiană & Partners

Str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 81, bloc 4, ap. 2,   
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

20-34-48, 20-34-50  
Fax: 22-97-83
buruiana@buruiana.com
alburuiana@gmail.com
www.buruiana.com

Mărci,
Desene şi modele 
industriale

96
27.10.2009

CRAVCENCO Raisa Str. Ialoveni nr. 94, ap. 22,
MD-2070, Chişinău, 
Republica Moldova

28-47-53, 068113853 Mărci;
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii 

97
27.10.2009

SUHOVICI Nina Str. Oneşti nr. 9, Chişinău, 
Republica Moldova

72-36-13, 068296901
owanna_mark@mail.ru

Mărci;
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii

98
27.10.2009

ZAMISNÎI Gheorghe Str. Iazului nr. 1, bloc 3, 
ap. 10, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova

(+373 22) 46-52-31,
(+373) 79654153
zamisniigh@yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii;
Soiuri de plante; 
Denumiri de origine

99
25.01.2010

SOSNOVSCHI Victor Str. Ginta Latină nr. 15, 
bloc 2, ap. 88, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova

34-15-38
libertango9@rambler.ru

Mărci;
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii;
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi 
tradiţionale garantate

100
03.03.2010

CEBAN Aurelia M. Cerkasskii per. 2, 
Moscova, 109012, Rusia

(+7495) 411 61 61/336 Mărci;
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii

101
28.10.2010

DANILIUC Ion Str. A. Puşkin 60/1, ap. 20,
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova

22-64-82
069120242

Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi 
tradiţionale garantate; 
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii;
Soiuri de plante

102
28.10.2010

CHIROŞCA Dorian Drumul Viilor nr. 42, ap. 42, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova

72-89-61
dorianchirosca@yahoo.fr

Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi 
tradiţionale garantate; 
Desene şi modele 
industriale
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103
28.10.2010

COZLOVA Alexandra Bd. Moscova nr. 13, bloc 2, 
ap. 34,
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova

32-01-74
068093750
ernest_coz@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale; 
Invenţii 

104
28.10.2010

IORGA Iulian

Baroul avocaţilor din 
circumscripţia Curţii 
de Apel Chişinău
Cabinetul avocatului
dr. Aurel Voitic

Str. Ismail 86/1, ap. 190, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

54-70-84
Fax: 54-70-84
069114589
iulian.iorga@gmail.com

Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi 
tradiţionale garantate; 
Desene şi modele 
industriale

105
28.10.2010

POPA Andrei

„IP CONSULT” S.R.L.

Str. Ghioceilor nr. 1, 
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova

80-81-93
Fax: 80-81-94
069650404
078303091
offi ce@ipconsult.md
andrei.popa@ipconsult.md
www.ipconsult.md

Mărci
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Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale /

Intellectual property information 
materials

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, texte 

ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor 

regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasifi cări, norme ale OMPI; alte materiale de informare 

din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

The section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, texts of 

the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the regional 

and bilateral agreements; regulations, instructions, classifi cations, the WIPO standards; other information 

materials in the fi eld of intellectual property protection. 
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ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAŢIONALE
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

OMPI  INFORMEAZĂ

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid
privind înregistrarea internaţională a mărcilor 

La 8 septembrie 2010 Republica Kazahstan a depus instrumentele de aderare la Protocolul referitor 
la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la 27 iunie 1989 la 
Madrid. 

Protocolul de la Madrid va intra în vigoare cu privire la Republica Kazahstan cu începere de la 
8 decembrie 2010.  

Aranjamentul de la Nisa privind clasifi carea internaţională 
a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor

La 17 septembrie 2010 Republica Serbia a depus instrumentele de aderare  la Actul de la Geneva 

al Aranjamentului de la Nisa privind clasifi carea internaţională a produselor şi serviciilor în scopul 

înregistrării mărcilor. Aranjamentul de la Nisa, adoptat la 15 iunie 1957, a fost revizuit la 14 iulie 1967 la 

Stockholm şi la 13 mai 1977 la Geneva, modifi cat la 28 septembrie 1979. 

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Nisa (cu modifi cările ulterioare) va intra în vigoare cu 

privire la Republica Serbia cu începere de la 17 decembrie 2010. 

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga 
privind înregistrarea internaţională a desenelor 

şi modelelor industriale

La 8 septembrie 2010 Republica Azerbaidjan a depus instrumentele de aderare la Actul de la Geneva 

al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, 

adoptat la 2 iulie 1999 la Geneva. 

Actul de la Geneva va intra în vigoare cu privire la Republica Azerbaidjan cu începere de la 

8 decembrie 2010.    
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Abonarea – 2011

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunţă abonarea 
pe anul 2011 la următoarele publicaţii:

• Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială (BOPI)
- apare lunar din 1993
- include informaţia ofi cială referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor 
de proprietate industrială (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie acordate, 
la modifi cările intervenite în statutul juridic al OPI, precum şi la rezultatele examinării 
contestaţiilor în Comisia de contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecătoreşti privind 
litigiile legate de OPI, informaţii de ordin general; 

• revista de proprietate intelectuală „Intellectus” 
- apare din anul 1995, având o periodicitate trimestrială 
- abordează multilateral diverse aspecte ale proprietăţii intelectuale, prevederile legislaţiei 
naţionale şi internaţionale în domeniu, publică studii semnate de cercetători şi inventatori 
din diverse domenii ale ştiinţei, economiei şi tehnicii 
- face parte din Lista revistelor ştiinţifi ce de profi l, fi ind acreditată în categoria de clasifi care B
la profi lurile: drept, tehnică, biologie, chimie, economie; în calitate de coeditor al revistei este 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA); 

• suplimentul „AGEPI INFO” la revista „Intellectus” 
- tratează diverse aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale, relevă mecanismul obţinerii 
şi realizării drepturilor şi exploatării obiectelor de proprietate intelectuală, pune la dispoziţia 
publicului informaţia privind tezaurul intelectual al ţării, reproduce unele materiale din presa 
scrisă şi cea electronică cu referinţă la proprietatea intelectuală 
- cuprinde rubrica „ Bursa invenţiilor”. 

Abonarea la publicaţiile AGEPI se efectuează prin intermediul Bibliotecii Centrului de Informare şi 
Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale (CIDPI) al AGEPI pe termene de 3 luni, 6 luni şi 
un an.  

Preţurile de abonare: 

- BOPI (hârtie) – 220 lei pe 3 luni, 440 lei pe 6 luni, 875 lei pe un an; 
- BOPI (CD-ROM) – 90 lei pe 3 luni, 180 lei pe 6 luni, 360 lei pe un an;
- „Intellectus” (hârtie) – 110 lei pe 6 luni, 220 lei pe un an;
- „Intellectus” (CD-ROM) – 70 lei pe 6 luni, 140 lei pe un an;
- „AGEPI INFO”(hârtie) – 70 lei pe 6 luni, 140 lei pe un an.

După achitarea plăţii de abonare, benefi ciarii sunt incluşi în Lista de distribuire a publicaţiilor AGEPI 
pe anul 2011, iar publicaţiile abonate le sunt expediate prin poştă, sau, la dorinţă, pot fi  ridicate 
personal nemijlocit la Biblioteca CID PI al AGEPI.  

Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de abonare, accesaţi: 
http://www.agepi.md/pdf/abonare_2011/Catalog_2011.pdf

Telefoane de contact: 40-05-96; 40-05-97.
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Imprimat la AGEPI              

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 

Centrului de Informare şi Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale al AGEPI sau on-line 

pe adresa: http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/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 hârtie şi pe CD-ROM este nelimitată şi 

poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau on-line).  

Adresa AGEPI: 

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 

MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

tel.: 40-05-01; 40-06-07; 40-06-08 

fax: 44-01-19

e-mail: offi ce@agepi.md 

www.agepi.md 

Consiliul editorial:

Lilia Bolocan (preşedinte), Svetlana Munteanu, Ion Ţîganaş, Maria Rojnevschi,  

Tudor Jovmir, Ala Guşan, Simion Leviţchi, Victoria Bliuc, Andrei Moisei, Iurie Badâr 

Colegiul de redacţie:

Ecaterina Marandici, Aurelia Stratan, Raisa Belicov

Tehnoredactare computerizată: Ludmila Patraşco
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