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Cronica AGEPI
Expoziţia naţională universală 

„Fabricat în Moldova” promovează 
mărfurile autohtone de calitate 

În perioada 27-30 ianuarie 2010 la CIE „Mold-
expo” s-a desfăşurat cea de-a IX-a ediţie a Expoziţiei 
naţionale universale „Fabricat în Moldova”, organizată 
de Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei (CCI), 
sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. La eve-
niment au participat peste 300 de întreprinderi ce au 
reprezentat cele mai importante ramuri ale economiei 
naţionale. 

La deschiderea Expoziţiei, Prim-ministrul Vlad 
Filat a menţionat că Expoziţia „Fabricat în Moldova” 
este un eveniment important pentru ţara noastră, de-
venind o parte importantă a programului complex de 
promovare şi susţinere a întreprinderilor moldoveneşti, 
care permite de a aprecia dinamica dezvoltării pieţei 
autohtone.  

În cadrul expoziţiei s-a desfăşurat concursul 
„Medalia de aur” a Expoziţiei naţionale „Fabricat în 
Moldova”, iniţiat în anul 2009. Laureaţii concursului 
pot să utilizeze gratuit, timp de 2 ani, logotipul concur-
sului pe ambalajul produselor lor. Conform laureaţilor 
primei ediţii, aceasta este o oportunitate suplimentară 
de a atrage consumatorii şi se re ectă direct asupra 
majorării vânzărilor. 

Alături de alte întreprinderi prestatoare de mărfuri 
şi servicii, AGEPI a participat la lucrările expoziţiei cu 
un stand informaţional privind sistemul de protecţie 
a proprietăţii intelectuale în Republica Moldova. 
Tradiţional, în cadrul  ecărei ediţii a expoziţiei, AGEPI 
organizează seminare şi mese rotunde care constituie 
un mijloc e cient de a familiariza agenţii economici cu 
modalităţile de protecţie a obiectelor de proprietate 
intelectuală în ţară şi peste hotare, cu rolul acestora 
în relansarea economică, în asigurarea unei activităţi 
e ciente de producţie. 

În cadrul ediţiei curente a expoziţiei, pe 28 ianua-
rie AGEPI a organizat seminarul „Realizarea şi 
apărarea drepturilor de proprietate intelectuală”, la 
care au participat reprezentanţi ai  agenţilor economici 
din diverse ramuri ale economiei naţionale, precum şi 
reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi lo-
cale, activitatea cărora interacţionează cu promovarea 
produselor autohtone pe piaţa internă şi cea externă. 

Specialiştii AGEPI au prezentat comunicări axate 
pe următoarele teme:  „Factorul de risc în realizarea 
drepturilor de proprietate intelectuală” (Patricia Bon-
daresco, şef Secţie contencios şi gestionare statut 
juridic OPI);  „Riscul valori cării ilegale a obiectelor 
dreptului de autor şi drepturilor conexe prin prisma 
legislaţiei Republicii Moldova” (Sergiu Rotaru, şef 
Secţie control şi respectarea legislaţiei); “Probleme pri-
vind asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală. 
Practica Comisiei de contestaţii AGEPI” (Olga Belei, 
director Departament drept de autor şi drepturi conexe, 
vicepreşedinte al Comisiei de contestaţii AGEPI).

În scopul perfecţionării sistemului naţional de pro-
tecţie a proprietăţii intelectuale, Republica Moldova 
a armonizat recent legislaţia naţională în domeniul 
proprietăţii intelectuale cu prevederile Acquis-ului 
comunitar, adoptând astfel standardele existente în 
spaţiul european. În condiţiile unui sistem modern 
de protecţie a proprietăţii intelectuale, cu o legislaţie 
a ată în concordanţă cu standardele internaţionale, ar 
părea că nu pot să existe di cultăţi sau neclarităţi în 
ceea ce priveşte valori carea obiectelor de proprietate 

intelectuală, însă anume includerea acestora în circui-
tul economic generează probleme majore. Or, gestio-
narea corectă a proprietăţii intelectuale din momentul 
iniţierii unei afaceri este chezăşia succesului, cea mai 
sigură cale de sporire a capitalului întreprinderii. 

Concursul „Marca comercială a anului” 
la a şaptea ediţie

În cadrul expoziţiei „Fabricat în Moldova” a avut 
loc ceremonia o cială de acordare a distincţiilor Con-
cursului „Marca comercială a anului”, iniţiat de CCI 
în anul 2003, care se organizează în colaborare cu 
AGEPI. 

„Marca comercială a anului” relevă căile e ciente 
de promovare a mărcilor, originalitatea gândirii creato-
rilor de branduri, precum şi gradul de recunoaştere a 
mărcilor în rândul consumatorilor.   

La ediţia curentă a concursului au participat 
90 de întreprinderi. Marele premiu  „Mercurul de Aur”
a fost obţinut de către 37 de întreprinderi, deţinătoare 
de mărci comerciale, iar altor 24 de mărci comerciale li 
s-au acordat medalii de aur şi de argint.

Curs de instruire în domeniul 
proprietăţii intelectuale 

În luna ianuarie curent a demarat primul curs de 
instruire a cadrelor didactice, studenţilor şi masteran-
zilor Universităţii AŞM în domeniul proprietăţii intelec-
tuale, organizat cu suportul specialiştilor AGEPI. 

Andrei Moisei, director Departament juridic, a ţinut 
în faţa audienţei cursul „Protecţia proprietăţii intelec-
tuale în Republica Moldova”, iar biblioteca Universităţii 
AŞM a primit cu titlu gratuit un set de literatură în do-
meniul proprietăţii intelectuale. 

Manifestarea în cauză face parte din programul 
de realizare a prevederilor Acordului de colabo-
rare bilaterală în domeniul protecţiei şi promovării 
proprietăţii intelectuale, care urmează a   semnat în 
curând de AGEPI şi Universitatea AŞM. Acordul în 
cauză prevede antrenarea celor mai versaţi specialişti 
din domeniul proprietăţii intelectuale în procesul de in-
struire şi perfecţionare a cadrelor didactice, studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor Universităţii prin inter-
mediul seminarelor, trainingurilor, meselor rotunde. 

În contextul dat menţionăm că până în prezent 
AGEPI a încheiat acorduri privind instruirea şi per-
fecţionarea cadrelor în domeniul proprietăţii inte-
lectuale cu 7 instituţii de învăţământ superior din 
republică: Universitatea „A. Russo” din Bălţi, Acade-
mia de Administrare Publică, Academia de Transpor-
turi, Informatică, Comunicaţii, Universitatea de Stat 
din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Universitatea Tehnică 
a Moldovei, Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova.

***
În scopul formării cadrelor, AGEPI organizează 

anual cursuri de instruire în domeniul protecţiei 
proprietăţii intelectuale. Astfel, pe parcursul a 11 săp-
tămâni (168 ore) sunt studiate obiectele de proprietate 
intelectuală, procedura de examinare şi înregistrare 
a acestora, modalităţile de protecţie şi realizare a 
drepturilor de proprietate intelectuală. Cursurile se în-
cheie cu un examen, absolvenţii obţinând cali carea 
profesională de „Consilier în proprietate intelectuală”, 
con rmată prin certi catul eliberat de AGEPI.

Din anul 1998 până în prezent cursurile în cauză 
au fost absolvite de cca 250 de persoane.
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Informaţie generală
Buletinul O cial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Secţiuni speciale 

sunt destinate invenţiilor, modelelor de utilitate, 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 o 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 Of cial Bulletin of Industrial Property contains different information. 

Special sections are destined for the inventions, utility models, 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 of cial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards 

in the industrial property  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, полезных моделей, 
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.

MD - BOPI 1/2010
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectu ală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregis trează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2007), conform normei ST. 3

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AP Organizaţia

Regională Africană
 de Proprietate 
 Industrială (ARIPO)
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herţegovina 
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria 
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin 
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BW Botswana
BX Biroul de Mărci 

Be ne lux şi Biroul de 
De se ne şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

CF Republica
 Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia 
CI Coasta de Fildeş
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Insulele  Capului 

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania

DJ Djibouti 
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica Dominicană
DZ Algeria
EA O ciul Eurasiatic 
 de Brevete (OEAB)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
EM O ciul de Armonizare 
 pe Piaţa Internă (mărci, 

desene 
şi modele)

EP O ciul European
 de Brevete (OEB)
ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland
 (Malvine)
FR Franţa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia 
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi 

In su lele Sandvici de 
Sud

GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Hong-Kong
HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria
IB Biroul Internaţional al 

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia 
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară
 Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KZ Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
ME Muntenegru
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta 
 Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NZ Noua Zeelandă
OA Organizaţia Africană
 de Proprietate 
 Intelectuală (OAPI)
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine

PK Pakistan
PL Polonia
PT Portugalia 
PY Paraguay
QA Qatar
RO România
RS Serbia 
RU Federaţia Rusă
RW Ruanda 
SA Arabia Saudită
SB Insulele Solomon
SC Seychelles
SD Sudan
SE Suedia
SG Singapore
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San-Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST Sao Tomée 

şi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
TC Insulele Turks
 şi Caicos
TD Ciad
TG Togo
TH Thailanda
TJ Tadjikistan
TM Turkmenistan
TN Tunisia 
TR Turcia
TT Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
 (provincie chineză)
TZ Republica Unită
 a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite 
 ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent
 şi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele
 Virgine Britanice
VN Vietnam
WS Samoa
YE Yemen
ZA Africa de Sud
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe

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
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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 certi 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.

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  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  led patent applications, granted patents for 
invention, granted short-term patents for invention and patents issued in accordance with the national 
procedure.

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.

INVENŢII                 MD - BOPI 1/2010
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFI CAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION 
CONCERNING THE INVENTIONS

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕН ТИ ФИКА ЦИИ БИБЛИО ГРАФИ ЧЕС КИХ 
ДАН НЫХ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

(11) Numărul brevetului 
 Number of the patent 
 Номер патента

(12) Denumirea tipului de document 
 Denomination 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  Стан дартом SТ. 16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea cererii/brevetului 
 Information on the correction of the application/patent speci cation 
 Информация об исправлениях, внесенных в заявку/патент

(21)  Numărul depozitului 
 Number of the application 
 Номер заявки

(22)  Data depozitului 
 Filing date of the application 
 Дата подачи заявки

(23)  Data priorităţii de expoziţie 
 Date of exhibition priority 
 Дата выставочного приоритета

(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of the priority application 
 Номер приоритетной заявки

(32)  Data depozitului cererii prioritare 
 Filing date of the priority application 
 Дата подачи приоритетной заявки

(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI 
 Country of the priority application, code in accordance with WIPO Standard ST. 3
 Страна приоритетной заявки, код в соот вет ствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(41)  Data publicării cererii: numărul BOPI, anul 
 Date of publication of the application: BOPI number, year 
 Дата публикации заявки: номер BOPI и год

(45)  Data publicării menţiunii privind acordarea brevetului: numărul BOPI, anul 
 Date of publication of the mention of granting the patent: BOPI number, year 
 Дата публикации сведений о предоставлении патента: номер BOPI и год

(47) Data eliberării brevetului 
 Date of issuance of patent  
 Дата выдачи патента

(48)  Data publicării cererii corectate/brevetului corectat 
 Date of publication of the corrected application/patent speci cation

Дата публикации скорректированной заявки/скорректированного патентного документа

(51)  Clasi carea Internaţională de Brevete 
 International Patent Classi cation 
 Международная патентная классификация
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(54)  Titlul invenţiei 
 Title of invention 
 Название изобретения

(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 depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat 
 Number and  ling date of an earlier patent application from which the present patent document has been 

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

(67)*  Numărul şi data transformării cererii de brevet de invenţie
 Number and conversion date of a patent application 
 Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение

(71)  Numele/denumirea solicitantului (solici tanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of applicant(s), code of the country, in accordance with WIPO Stan dard ST. 3 
 Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(72)  Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of inventor(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3 
 Имя изобретателя (изобретателей), код стра ны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(73)  Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of owner(s), code of the country, in accordance with WIPO Stan dard ST. 3 
 Имя патентовладельца (патенто владель цев), код стра ны в соответствии со стандар том SТ. 3 ВОИС

(74)  Numele reprezentantului  
 Name of representative 
 Имя представителя 

(85)  Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT 
 Date of introducing the national proce dure under the PCT 
 Дата перехода к национальной про       це    дуре в соответствии с РСТ

(86)  Cerere internaţională (regională sau PCT): numărul şi data 
 International application (regional or under the PCT): num ber and  ling date 
 Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата

(87)  Publicarea cererii internaţionale (regionale sau PCT): numărul şi data 
 International publication (regional or under the PCT): number and publication date 
 Международная публикация (региональная или РСТ): но мер и дата

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentu lui, 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 (сло весное обозначение вида документа, номер до кумента, код 

страны)

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

 Priority data of the applications regis tered with the pa tent of ce of the former USSR (num ber of the do-
cument, appli cation  ling date, code of the country) 

 Приоритетные данные заявок, зарегис  три ро ванных в патентном ве домстве бывшего СССР (номер  
документа, дата подачи заявки, код страны)
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

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 
  ХИМИÂ  И МЕТАЛЛУРГИÂ

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

CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTI FI CA REA TIPU RILOR
DE DOCUME NTE DE BREVET DE INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICA TI ON OF THE KIND
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCOR  DAN CE WITH THE STANDARD ST. 16

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАН НЫХ 
ПА ТЕНТНЫХ ДОКУ МЕНТОВ В СООТ ВЕТ СТ ВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

A – primul nivel de publicare: cerere de brevet de invenţie publicată, neexaminată 
 – 1 st level of publication: published patent appli ca tion, unexamined 
 – пеpвый уpовень публикации: опубликован ная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на патент 

A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modi cări ale datelor bibliogra ce, părţilor din text, 
desenelor sau formulelor chimice cuprinse în pagina de capăt 

 – patent application for invention published with corrections or modi cations of the bibliographic data, text parts, 
drawings or chemical formulae included in the title-page 

 – заявка на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями библио графических
данных, частичными изме не ни я ми текстовой части, чертежей или химичес ких формул, включенных в 
титульный лист

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

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

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

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

 – 2 nd level of publication: published, examined pa tent application (is applied in case the  A-coded document has 
not been published) 

 – втоpой уpовень публикации: опубликован ная, пpошедшая экспеpтизу за яв ка на вы дачу патента  на 
изобpетение (пpименяется в публикациях, если документ с кодом А не был опубли  ко ван)
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B2 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet de invenţie publicată, examinată (se aplică în cazul când 
documentul cu codul A a fost publicat) 

 – 2 nd level of publication: published, examined patent application (A pu   blished) 
 – втоpой уpовень публикации: опубли ко ван   ная, пpошедшая экспеpтизу заявка на вы дачу патента на 

изобpетение (пpи ме няется в публикациях, котоpые сле дуют за публи кациями с кодом А)  

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

 – 3 rd level of publication: patent speci  cation (B1, B2 not published) 
 – тpетий уpовень публикации: описание изо бpетения к патенту (пpименяется в публика циях, если 

документ с кодом В1, В2 не был опубли кован)

C2 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre vetului de invenţie (se aplică pentru pu blicarea care succedă 
documentul cu codurile B1, B2) 

 – 3 rd level of publication: patent speci  cation (B1, B2 published) 
 – тpетий уpовень публикации: описание изо бpе тения к патенту (пpименяется в публи кациях, котоpые 

следуют за публикациями с ко дом В1, В2)

C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modi cări ale datelor bibliogra ce, părţilor din text, desene sau 
formule chimice cuprinse în pagina de capăt a documentului 

 – delivered patent speci cation with corrections or modi cations of the bibliographic data, text parts, drawings or 
chemical formulae included in the title-page 

 – патент на изобретение с изменениями или исправлениями библиографических данных, частичными 
изменениями текстовой части, чертежей или химических формул, включен ных в титульный лист документа

C9 – brevet de invenţie eliberat, retipărit cu corecturi sau modi cări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi desene 
 – delivered patent speci cation, reprinted with corrections or modi cations of any part of a description, claims 

and drawings 
 – выданный патент на изобретение, пере пе чатанный с исправлениями или изменениями какой-либо 

части описания, формулы изо бре тения и чертежей

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă rârii de acordare a brevetului de invenţie pe răs punderea solicitantului, 
fără exami narea de fond (se aplică pentru publicare când docu mentul cu codul A n-a fost publicat) 

 – 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s responsibility, without 
substantive examination (A not publi shed) 

 – втоpой уpовень публикации: публикация pе шения о предоставлении патента на изобpетение под 
ответственность заявителя, без пpове дения экс пеpтизы по существу (пpименя ется в публи кациях, если 
документ с кодом А не был опуб ли  кован) 

F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă rârii de acordare a brevetului de invenţie pe răs pun de  rea 
solicitantului, fără exami narea de fond (se aplică pentru publicarea care suc cedă docu mentul cu codul A) 

 – 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s responsibility, without 
substantive examination (A published) 

 – втоpой уpовень публикации: публика ция pешения о предоставлении патента на изобpетение под 
ответственность заявителя, без пpо ве дения экспеpтизы по существу (пpиме ня ется в публи кациях, 
котоpые следуют за публи  кацией с кодом А) 

G1 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre vetului de invenţie eliberat pe răs punde rea solicitantului, fără exa-
minarea de fond (se aplică pentru publicare când documentul cu codurile F1, F2 n-a fost publicat) 

 – 3 rd level of publication: patent speci   ca tion granted at the applicant’s res ponsibility, without substantive exa-
mi nation (F1, F2 not published) 

 – тpетий уpовень публикации: описание изо бpетения к патенту, выданному под ответ ственность заявителя, 
без пpоведения экс пеp тизы по существу (пpименяется в публи кациях, если до кумент с кодом F1, F2 не 
был опуб ли кован) 

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre vetului de invenţie, eliberat pe  răs pun derea solicitantului, fără exami-
narea de fond (se aplică pentru publi carea care succedă docu men tul cu codurile F1, F2) 

 – 3 rd level of publication: patent speci  cation granted at the applicant’s respon sibility, without substantive 
examination (F1, F2 published) 

– тpетий уpовень публикации: описание изо бpетения к патенту, выданному под ответ ствен ность заявителя, 
без пpове де ния экс пеpтизы по сущест ву (пpиме няется в публи кациях, котоpые следуют за публикацией 
с ко дом F1, F2)
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL

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 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

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 invenţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Предоставленные патенты на изобретения 
 

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

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

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

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

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

сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании 
мотивов, предусмотренных в части (2) ст.57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изо-
бретений. 
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(11) 4003 (13) F1 
(51) Int. Cl.: A23L 2/02 (2006.01)  

A61K 36/87 (2006.01)  
A61K 127/00 (2006.01)  
A61K 135/00 (2006.01)  
A61K 131/00 (2006.01)  
A61P 7/06 (2006.01)  

(21) a 2008 0246 
(22) 2008.09.26 
(71)(73) IM "VITAPHARM-COM" SRL, MD 
(72)  DOBOŞ Nadejda, MD 
(54) Sirop pe bază de suc de struguri (variante) 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi far-

maceutică, în special la domeniul fabricării si-
ropurilor pe bază de suc de struguri, care pot fi 
utilizate în tratamentul şi profilaxia anemiei. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se pro-
pun variante de siropuri pe bază de suc de 
struguri care conţin sirop de 60…65% din 
suc de struguri şi sirop de zahăr invertit, ex-
tract din frunze roşii de viţă-de-vie şi/sau ex-
tract din lăstari de viţă-de-vie, şi/sau extract 
din seminţe de struguri şi acid sorbinic în di-
verse combinaţii.   

 
  Revendicări: 4 

* 
*     * 

(54) Syrup on base of grape juice (variants) 
(57) The invention relates to the food industry and 

pharmacology, in particular to the field of pro-
duction of syrups on base of grape juice that 
can be used in the treatment and prophylaxis 
of anemia. 
Summary of the invention consists in that 
variants of syrups on base of grape juice are 
proposed, which comprise 60...65% of grape 
juice and inverted sugar syrup, extract of red 
vine leaves, and/or extract of vine, and/or ex-
tract of grapestones and sorbic acid in di-
verse combinations. 

 
  Claims: 4 

* 
*     * 

(54) Сироп на основе виноградного сока 
(варианты) 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности и фармакологии, в частно-
сти к области изготовления сиропов на 
основе виноградного сока, которые могут 
быть использованы при лечении и профи-
лактике анемии.  
Сущность изобретения  состоит в том, что 
предлагаются варианты сиропов на осно-
ве виноградного сока, которые содержат 
сироп 60…65% из виноградного сока и ин-
вертированного сахарного сиропа, экстракт 

красных листьев винограда и/или экстракт 
лозы винограда, и/или экстракт виноград-
ных косточек и сорбиновую кислоту в раз-
личных комбинациях. 

       
 П. формулы: 4 
 
 
(11) 4004 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/155 (2006.01)  

       A61P 29/00 (2006.01)  
(21) a 2009 0107 
(22) 2009.10.16 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  VIŞNEVSCHII Anatolie, MD;  
  GHICAVÎI Victor, MD; LUTAN Vasile, MD 
(54) Remediu antiinflamator în şocul hemoragic 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

terapia intensivă şi poate fi utilizată pentru 
tratamentul inflamaţiei cauzate de şocul he-
moragic. 
Conform invenţiei, se revendică utilizarea 
dietilfosfat-S-etilizotiouroniului în calitate de 
remediu antiinflamator în şocul hemoragic. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Antiinflammatory agent in the hemor-
rhagic shock 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to the intensive care and may be used for the 
treatment of inflammation caused by the 
hemorrhagic shock. 
According to the invention the use of diethyl-
phosphate-S-ethylisothiouronium is claimed 
as antiinflammatory agent in the hemorrhagic 
shock. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Противовоспалительное средство при 
геморрагическом шоке 

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к интенсивной терапии и может быть 
использовано для лечения воспаления обу-
словленного геморрагическим шоком. 
Согласно изобретению, заявляется приме-
нение диэтилфосфат-S-этилизотиоурония в 
качестве противовоспалительного сред-
ства при геморрагическом шоке. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 4005 (13) B1 
(51) Int. Cl.:  B23H 3/04 (2006.01)  

B23H 7/22 (2006.01)  
B23H 9/16 (2006.01)  
B23H 9/18 (2006.01)  

(21) a 2008 0270 
(22) 2008.10.30 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

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

MD; PARAMONOV Anatolii, MD; COVALI     
Alexandr, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Electrod-sculă şi procedeu pentru prelu-

crarea electrochimică dimensională 
(57)  Invenţia se referă la domeniul prelucrării 

electrochimice dimensionale, în particular la 
un electrod-sculă şi un procedeu de perfora-
re electrochimică a orificiilor, poate fi utilizată 
în industria constructoare de maşini la con-
fecţionarea îmbinărilor articulate. 

  Electrodul-sculă, conform invenţiei, include 
un corp cav executat în formă de T, a cărui 
parte dielectrică este jumătatea superioară a 
electrodului, de care este fixat organul cu o 
suprafaţă de lucru electroconductoare execu-
tată dintr-un material elastic, de exemplu ca-
uciuc metalizat, având sectoare cu elasticita-
te diferită şi fiind dotată cu ghimpi izolatori 
dielectrici, la capătul inferior al suprafeţei de 
lucru este fixată o parte din material dielec-
tric, iar în interiorul corpului, în partea centra-
lă este instalată o despărţitură transversală 
cu orificii pentru fixarea canalului de debitare 
a electrolitului, care este executat în partea 
lui inferioară în formă de silfon flexibil, corpul 
în partea superioară este dotat cu un racord 
pentru debitarea unui gaz în cavitatea internă. 

  Procedeul, conform invenţiei, include execu-
tarea pe suprafaţa unei piese metalice, co-
nectate la polul pozitiv al sursei de curent 
prin metoda dizolvării anodice, a unei cavităţi 
conice, apoi perforarea piesei pe axa de si-
metrie a cavităţii conice cu formarea unui ca-
nal cilindric şi prelucrarea electrochimică di-
mensională a canalului cu electrodul-sculă 
menţionat în revendicarea 1, cu formarea 
unei cavităţi necesare datorită presiunii din 
cavitatea corpului, care modifică dimensiu-
nea şi forma suprafeţei de lucru, depunerea 
catodică pe suprafaţa de lucru a electrodului-
sculă a unui strat de metal cu înlăturarea ul-
terioară a suprafeţei de lucru iniţiale prin tra-
tare chimică, umplerea cavităţii electrodului 
cu masă plastică sau metal lichid, iar în spa-

ţiul dintre piesă şi suprafaţa cuprinsă se in-
troduce un agent antifricţiune. 

   
  Revendicări: 3 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Tool electrode and process for electro-
chemical dimensional working 

(57) The invention relates to the field of electrochemi-
cal dimensional working, particularly a tool elec-
trode and a process for electrochemical perfora-
tion and can be used in mechanical engineering 
for the manufacture of articulated joints. 
The tool electrode, according to the inven-
tion, includes a T-shapely made hollow body, 
where dielectric is the upper part of the elec-
trode, to which it is fixed the tool with a  
current-conducting working surface made of 
elastic material, for example metallized rub-
ber, having sectors with different elasticity 
and equipped with insulating dielectric spi-
nes, to the lower end of the working surface 
it is fixed a part of the dielectric material and 
inside the body, in the central part, it is in-
stalled a transverse partition with holes for 
fixation of the electrolyte supply channel, 
which is made in its lower part in the form of 
flexible silphon, the body in the upper part is 
equipped with a branch for gas supply into 
the internal cavity. 
The process, according to the invention, in-
cludes making on the surface of a metal 
piece connected to the positive pole of the 
current source by the method of anode dis-
solution of a conic cavity, then perforation of 
the piece on the axis of symmetry of the 
conic cavity with the formation of a cylindrical 
channel and the electrochemical dimensional 
working of the channel with the tool electrode 
claimed in claim 1, with the formation of the 
necessary cavity due to the pressure in the 
body cavity, which modifies the dimension 
and form of the working surface, the cathode 
deposition on the working surface of the tool 
electrode of a metal layer and subsequent 
removal of the primary working surface by 
means of chemical working, filling of the 
electrode cavity with plastic mixture or liquid 
metal, and in the space between the article 
and the enclosed surface it is introduced an 
antifriction substance. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 6 

* 
*     * 
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(54) Электрод-инструмент и способ раз-
мерной электрохимической обработки 

(57) Изобретение относится к области размер-
ной электрохимической обработки, в част-
ности к электроду-инструменту и способу 
электрохимического прошивания отвер-
стий и может быть использовано в маши-
ностроительной промышленности для из-
готовления шарнирных соединений. 
Электрод-инструмент, согласно изобрете-
нию, включает Т-образно изготовленный 
полый корпус, где диэлектрической явля-
ется верхняя часть электрода, к которой 
крепится орган с электропроводящей ра-
бочей поверхностью, изготовленной из 
эластичного материала, например  ме-
таллизированной резины, имеющая уча-
стки с различной эластичностью и осна-
щённая изоляционными шипами, к ниж-
нему концу рабочей поверхности крепится 
часть диэлектрического материала, а 
внутри корпуса, в центральной части ус-
тановлена поперечная перегородка с от-
верстиями для крепления канала подачи 
электролита, который изготовлен в нижней 
части в виде упругого сильфона, корпус в 
верхней части оснащён штуцером для по-
дачи газа во внутреннюю полость. 

  Способ, согласно изобретению, включает 
изготовление на поверхности металличе-
ского изделия, подключенного к положи-
тельному полюсу источника тока методом 
анодного растворения, конической полос-
ти, затем прошивание изделия по оси 
симметрии конической полости с образо-
ванием цилиндрического канала и раз-
мерную электрохимическую обработку ка-
нала электродом-инструментом, заявлен-
ным в формуле 1 с образованием необхо-
димой полости благодаря давлению в по-
лости тела, которое изменяет размер и 
форму рабочей поверхности, катодное 
осаждение на рабочей поверхности элек-
трода-инструмента металлического слоя и 
последующее удаление первичной рабочей 
поверхности путём химической обработки, 
заполнение полости электрода пластиче-
ской массой или жидким металлом, а в про-
странство между изделием и охватываемой 
поверхностью вводят антифрикционное ве-
щество. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 6 
 
 

(11) 4006 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  B23H 9/06 (2006.01)  

B23H 9/00 (2006.01)  
B23H 7/34 (2006.01)  
G06K 1/00 (2006.01)  
G06K 1/12 (2006.01)  

(21) a 2007 0286 
(22) 2007.10.26 
(71)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD 
(72)  ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARAMONOV            

Anatolie, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD; 
ADAMCIUC Arcadie, MD; NEDIOGLO Victor, 
MD 

(54) Procedeu de aplicare a marcajului de iden-
tificare pe obiectul electroconductor şi in-
stalaţie pentru aplicarea imaginii individua-
le pe acesta prin descărcări electrice 

(57) Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi este destinată pentru identi-
ficarea resurselor materiale, în particular 
pentru identificarea articolelor din metal.  
Procedeul de aplicare a marcajului de identi-
ficare pe obiectul electroconductor constă în 
imprimarea pe obiect a unui număr de identi-
ficare, pe care se aplică mecanic o grilă de 
coordonate cu aplicarea ulterioară pe aceas-
ta a imaginii individuale, efectuată prin des-
cărcări electrice între obiect şi un electrod cu 
un canal, la care se aplică tensiune înaltă. 
Totodată în interstiţiul dintre aceştia prin cana-
lul electrodului se debitează un amestec de 
prafuri electroconductoare disperse, obţinut 
prin combinarea unor tipuri de fracţiuni de pra-
furi diferite după dimensiuni şi conţinut. 
Instalaţia pentru aplicarea imaginii individua-
le pe obiectul electroconductor prin descăr-
cări electrice include un electrod (1), ampla-
sat vertical şi conectat la o sursă de tensiune 
înaltă (2). În electrod (1) este executat un 
canal. Electrodul (1) este dotat cu un vibrator 
(3) şi cu un sistem de introducere a ameste-
cului de prafuri electroconductoare disperse 
în canalul electrodului (1). Sistemul constă 
din rezervoare (4) pentru prafuri electrocon-
ductoare disperse de tipuri de fracţiuni diferi-
te după dimensiuni şi conţinut, care sunt do-
tate cu dozatoare de prafuri (6), conectate la 
un bloc central de control (7) prin intermediul 
unui generator de numere aleatorii (8). Ra-
cordurile rezervoarelor (4) sunt unite cu un 
dispozitiv de mixare (5), amplasat deasupra 
canalului electrodului (1).  

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 2 

* 
*     * 
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(54) Method for applying an identification tag 
on a current-conducting object and plant 
for applying an individual image thereon 
by electric discharges 

(57) The invention relates to the field of informa-
tion technologies and is meant for identifica-
tion of material resources, in particular for 
identification of metal articles. 
The process for applying an identification tag 
on a current-conducting object consists in the 
imprinting on the object of an identification 
number, on which it is mechanically applied a 
coordinate grid with the subsequent applica-
tion thereon of an individual image, made by 
electric discharges between the object and 
an electrode with a channel, to which is ap-
plied high voltage. At the same time into the 
interstice between them through the elec-
trode channel it is advanced a mixture of  
current-conducting dispersed powders, ob-
tained by mixing different in dimension and 
content types of powder fractions.  

 The plant for applying an individual image on 
the current-conducting object by electric dis-
charges includes an electrode (1), placed 
vertically and connected to a high-voltage 
source (2). Into the electrode (1) it is made a 
channel. The electrode (1) is provided with a 
vibrator (3) and with a system for introduction 
of the mixture of current-conducting dis-
persed powders into the channel of electrode 
(1). The system consists of reservoirs (4) for 
current-conducting disperse powders of dif-
ferent in dimension and content types of frac-
tions, equipped with powder batchers (6) 
connected to a central control unit (7) by 
means of a random number generator (8). 
The branches of the reservoirs (4) are joined 
with a mixing devise (5), placed above the 
channel of electrode (1).  

 
  Claims: 4 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ нанесения идентификационной 
метки на электропроводящий объект и 
установка для нанесения индивиду-
альной картинки на него электриче-
ским разрядом 

(57) Изобретение относится к области инфор-
мационных технологий и предназначено 
для идентификации материальных ресур-
сов, в частности для идентификации из-
делий из металла.  
Способ нанесения идентификационной 
метки на электропроводящий объект со-
стоит в отпечатывании на объекте иден-
тификационного номера, на который ме-

ханическим путем наносят координатную 
сетку с последующим нанесением на нее 
индивидуальной картинки, выполненной 
электрическими разрядами между объек-
том и электродом с каналом, к которым 
прикладывают высокое напряжение. При 
этом в промежуток между ними через ка-
нал электрода подают смесь электропро-
водящих дисперсных порошков, получен-
ную путем смешивания разных по величи-
не и содержанию типов фракций порошков. 
Установка для нанесения индивидуальной 
картинки на электропроводящий объект 
электрическим разрядом включает верти-
кально расположенный электрод (1), под-
ключенный к источнику высокого напря-
жения (2). В электроде (1) выполнен ка-
нал. Электрод (1) снабжен вибратором (3) 
и системой ввода смеси электропроводя-
щих дисперсных порошков в канал элек-
трода (1). Система состоит из резервуа-
ров (4) для разных по размерам и содер-
жанию типов фракций электропроводящих 
дисперсных порошков, которые снабжены 
дозаторами порошков (6), подключенными 
к центральному блоку контроля (7) по-
средством генератора случайных чисел 
(8). Патрубки резервуаров (4) соединены 
со смешивающим устройством (5), распо-
ложенным над каналом электрода (1). 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 
(11) 4007 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  B23H 9/06 (2006.01)  

B23H 1/04 (2006.01)  
B23H 1/06 (2006.01)  
G06K 1/00 (2006.01)  
G06K 1/12 (2006.01)  
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(21) a 2007 0347 
(22) 2007.12.26 
(71)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV            

Dumitru, MD 
(72)  ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARAMONOV            

Anatolie, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD 
(54) Procedeu de aplicare a marcajului de 

identificare pe resursele materiale solide 
(57) Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor in-

formaţionale şi poate fi utilizată pentru aplicarea 
marcajelor de identificare pe resursele materia-
le solide, atât metalice, cât şi dielectrice.  
Procedeul de aplicare a marcajului de identifi-
care pe resursele materiale solide include im-
primarea pe acestea a unui număr de identifi-
care, aplicarea pe el a unei grile informaţiona-
le şi suflarea suprafeţei acesteia cu un jet de 
gaze cu un amestec de particule metalice, ca-
re se formează într-un înveliş cu o duză ultra-
sonică, în care sunt instalate pe suporturi die-
lectrice elemente electroconductoare ce se 
volatilizează eruptiv la impulsionare electrică. 
În calitate de elemente electroconductoare se 
utilizează sârmă sau staniol. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method for applying an identification tag 
on solid material resources 

(57) The invention relates to the field of informa-
tion technologies and can be used for the 
application of identification tags on solid ma-
terial resources, both metallic and dielectric. 
The method for applying an identification tag 
on solid material resources includes imprint-
ing thereon of an identification number, ap-
plication thereon of an information grid and 
blasting of its surface with a gas jet with a 
mixture of metal particles, which are formed 
into a shell with a supersonic nozzle, wherein 
there are installed on dielectric supports  
current-conducting elements which are ex-
plosively volatilized during advancement 
therethrough of current pulses. As current-
conducting elements is used wire or foil. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ нанесения идентификационной 
метки на твердые материальные ресурсы 

(57) Изобретение относится к области инфор-
мационных технологий и может быть ис-
пользовано для нанесения идентифика-

ционных меток на твердые материальные 
ресурсы, как металлических, так и диэлек-
трических.  
Способ нанесения идентификационной 
метки на твердые материальные ресурсы 
включает отпечатывание на них иденти-
фикационного номера, нанесение на него 
информационной сетки и обдувание ее 
поверхности газовой струей со смесью 
металлических частиц, которые форми-
руются в оболочке со сверхзвуковым со-
плом, в которой установлены на диэлек-
трических опорах электропроводящие 
элементы, которые испаряются взрывным 
путем при пропускании через них импуль-
сов тока. В качестве электропроводящих 
элементов используют проволоку или 
фольгу. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 2 
 
 
(11) 4008 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C02F 1/28 (2006.01)  

C02F 1/72 (2006.01)  
B01J 20/20 (2006.01)  
B01J 21/18 (2006.01)  
C01B 31/08 (2006.01)  
C09B 21/00 (2006.01)  

(21) a 2009 0069 
(22) 2009.07.01 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  CIOBANU Mihail, MD; SANDU Ion, RO;             

LUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD; 
NISTOR Andrei, MD 

(54) Procedeu de purificare a apelor reziduale 
de albastru de metilen 

(57)  Invenţia se referă la procedeele de eliminare 
a coloranţilor organici din apele reziduale, în 
particular la un procedeu de purificare a ape-
lor reziduale de albastru de metilen. 
Procedeul include oxidarea catalitică prin bar-
botare cu oxigen a apei la o temperatură de 
30…50oC şi o presiune a gazului de 2 atm 
timp de 2 ore, unde în calitate de catalizator 
se utilizează cărbune activ obţinut din coji de 
nuci, cu un conţinut de grupări funcţionale ba-
zice cu concentraţia de 0,555 mg echiv./g şi 
suprafaţa mezoporilor de 410 m2/g. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 



INVENŢII  MD - BOPI 1/2010  

 19

(54) Process for sewage water purification 
from methylene blue 

(57) The invention relates to processes for re-
moval of organic dyes from sewage waters, 
particularly a process for sewage water puri-
fication from methylene blue. 
The process includes the catalytic oxidation 
by oxygen barbotage in the water at a tem-
perature of 30...50oC and a gas pressure of  
2 atm during 2 hours, where as catalyst is 
used activated coal obtained from nutshell, 
with a content of basic functional groups with 
a concentration of 0.555 mg/equiv./g and the 
transition pores surface of 410 m2/g. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ очистки сточных вод от мети-
леновой сини 

(57) Изобретение относится к способам уда-
ления органических красителей из сточ-
ных вод, в частности к способу очистки 
сточных вод от метиленовой сини. 
Способ включает каталитическое окисле-
ние путем барботирования кислорода в 
воде при температуре 30…50oC и давле-
нии газа 2 атм в течение 2 часов, где в ка-
честве катализатора используют активи-
рованный уголь, полученный из скорлупы 
грецкого ореха, с содержанием основных 
функциональных групп 0,555 мг экв/г и по-
верхностью переходных пор 410 м2/г. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 4009 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 471/04 (2006.01)  

A61K 31/395 (2006.01)  
A61K 31/4045 (2006.01)  
A61K 31/435 (2006.01)  
A61K 31/437 (2006.01)  
A61P 31/06 (2006.01)  

(21) a 2008 0198 
(22) 2008.07.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  MACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; 

DUCA Daniela, MD; DUCA Gheorghe, MD 
(54) Utilizarea 1-metil-4-(N-metilaminobutil-4)-

β-carbolinei în calitate de remediu antitu-
berculos 

(57) Invenţia se referă la chimie, şi anume la utili-
zarea compusului alcaloidului brevicarin în 
calitate de remediu antituberculos.                                            

Esenţa invenţiei constă în utilizarea 1-metil-
4-(N-metilaminobutil-4)-β-carbolinei (brevica-
rina) cu formula generală: 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în calitate de remediu antituberculos. 
  
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Use of 1-methyl-4-(N-methylaminobutyl-4)- 
β-carboline as antituberculous remedy 

(57) The invention relates to chemistry, namely to 
the use of brevicarine alkaloid compound as 
antituberculous remedy. 
Summary of the invention consists in the use 
of 1-methyl-4-(N-methylaminobutyl-4)-β-car-
boline (brevicarine) of general formula: 

       
             
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

as antituberculous remedy. 
 
  Claims: 1 
 

* 
*     * 

 
(54) Использование 1-метил-4-(N-метил-

аминобутил-4)-β-карболина в качестве 
противотуберкулезного средства 

(57) Изобретение относится к химии, а именно 
к использованию алкалоидного соедине-
ния бревикарина в качестве противоту-
беркулезного средства.                               
Сущность изобретения заключается в ис-
пользовании 1-метил-4-(N-метиламинобу-
тил-4)-β-карболина (бревикарина) общей 
формулы:  
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в качестве противотуберкулезного средства. 
 
П. формулы: 1 
 
 
(11) 4010 (13) F2 
(51) Int. Cl.: C30B 29/16 (2006.01)  

C30B 29/64 (2006.01)  
C30B 33/02 (2006.01)  
C01G 15/00 (2006.01)  

(21) a 2007 0334 
(22) 2007.12.12 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  KOROTCENKOV Ghenadii, MD 
(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de obţinere a peliculelor subţiri 

de semiconductoare oxidice de In2O3 
(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere 

a peliculelor subţiri de semiconductoare 
oxidice, în particular de In2O3. 
Procedeul include depunerea peliculelor prin 
piroliză spray la temperatura de 450…550°С 
din soluţii apoase de InCl3 cu concentraţia 
sării de metal din soluţie ce depăşeşte 0,2М 
cu recoacerea ulterioară în atmosferă neutră 
sau cu conţinut de oxigen la o temperatură 
nu mai mică de 1000°С. 
Rezultatul invenţiei constă în obţinerea peli-
culelor cu textură înaltă în direcţia (100) cu 
grosimea de 200…3000 nm cu dimensiuni 
mari ale suprafeţei cristalografice plate a 
cristalitelor. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for obtaining thin films of oxide 
semiconductors of In2O3 

(57) The invention relates to the field of obtaining 
thin films of oxide semiconductors, particu-
larly of In2O3. 
The method includes deposition of films by 
spray pyrolysis at the temperature of 
450...550oC from aqueous InCl3 solutions 
with the metal salt concentration in the solu-

tion exceeding 0.2M with subsequent anneal-
ing in the neutral or oxygen-containing at-
mosphere at a temperature not less than 
1000°C. 
The result of the invention consists in obtain-
ing films with high texture in the direction of 
(100) having a thickness of 200…3000 nm 
with large size of the crystallographic plane 
surface of crystallites. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения тонких пленок            
оксидных полупроводников In2O3 

(57) Изобретение относится к способу получе-
ния тонких пленок оксидных полупровод-
ников, в частности In2O3. 
Способ включает осаждение пленок по-
средством спрей пиролиза при темпера-
туре 450…550°С из водных растворов 
InCl3 c концентрацией соли металла в 
растворе превышающей 0,2М с после-
дующим отжигом в нейтральной или ки-
слородсодержащей атмосфере при тем-
пературе не менее 1000°С.  
Результат изобретения заключается в полу-
чении высокотекстурированных в направ-
лении (100) пленок толщиной 200…3000 нм 
с большим размером кристаллографиче-
ски плоской поверхности кристаллитов. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 
 
(11) 4011 (13) B1 
(51) Int. Cl.: E02D 5/34 (2006.01)  

       E02D 13/00 (2006.01)  
(21) a 2009 0086 
(22) 2009.08.26 
(71)(73) CEAPA Grigore, MD 
(72)  CEAPA Grigore, MD; POLIHROMOV Vitalie, 

MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Procedeu de înălţare a pilonului armat 

monolit şi dispozitiv de montare auxiliar 
pentru realizarea lui 

(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 
procedee şi dispozitive pentru înălţarea pilo-
nilor armaţi monoliţi cu destinaţie diferită, ca-
re se toarnă la instalare. 
Procedeul include formarea sondei, instala-
rea în ea a carcasei de armătură şi aşezarea 
materialului pentru gaura de sondă. Înainte 
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de instalarea carcasei de armătură în ea se 
introduce un dispozitiv de montare, care con-
ţine elemente de fixare şi un conductor rigid, 
lungimea căruia depăşeşte lungimea carca-
sei de armătură, iar gabaritele secţiunii 
transversale ale acestuia sunt mai mici decât 
gabaritele secţiunii transversale ale carcasei 
de armătură şi la un capăt al lui sunt întărite 
urechi de montare, iar la alt capăt este întărit 
un element de sprijin demontabil. Se întăreş-
te carcasa de armătură pe conductor cu aju-
torul elementelor de fixare şi se efectuează 
cufundarea conductorului împreună cu car-
casa întărită pe el în sondă. La sfârşitul cu-
fundării se efectuează fixarea capătului su-
perior al carcasei în gura de sondă şi elibera-
rea ei de conductor, se scoate conductorul şi 
se efectuează aşezarea materialului pentru 
gaura de sondă. 
Rezultatul invenţiei constă în majorarea cali-
tăţii lucrărilor pe baza preîntâmpinării defor-
mării carcasei de armătură în timpul instalării 
acesteia, reducerea volumului de lucru pe 
baza folosirii utilajului standard de foraj şi de 
ridicare a greutăţilor. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Process for the erection of the cast-in-situ 
reinforced pile and auxiliary mounter for 
realization thereof 

(57) The invention relates to construction, particu-
larly to processes and devices for erection of 
the cast-in-situ reinforced pile of different 
destination, poured upon installation. 
The process includes formation of the bore, 
installation therein of the reinforcing cage 
and placement of the borehole. Before the 
installation of the reinforcing cage, a mounter 
is introduced therein comprising locating fix-
tures and a rigid jig, the length of which ex-
ceeds the length of the reinforcing cage, and 
the dimensions of the cross section of which 
are smaller than the dimensions of the cross 
section of the reinforcing cage and on one 
end face of which there are fixed mounting 
ears, and on the other end face it is fixed a 
dismountable supporting element. The rein-
forcing cage is fixed on the jig by means of 
the locating fixtures and it is carried out the 
conjoint sinking of the jig with the cage fixed 
thereon into the bore. Upon completion of 
sinking, it is carried out fixation of the upper 
end face of the cage into the bore mouth and 

its release from the jig, it is retrieved the jig 
and it is placed the borehole. 
The result of the invention consists in in-
creasing the quality of works due to the pre-
vention of reinforcing cage deformation dur-
ing its installation, reducing the works labour 
content due to the utilization of the standard 
boring-hoisting equipment. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ возведения монолитной арми-
рованной сваи и вспомогательное мон-
тажное устройство для его осуществ-
ления 

(57) Изобретение относится к строительству, в 
частности к способам и устройствам для 
возведения монолитных армированных 
свай различного назначения, заливаемых 
при установке. 
Способ включает образование скважины, 
установку в нее арматурного каркаса и ук-
ладку материала ствола. Перед установ-
кой арматурного каркаса в него вводят 
монтажное устройство, содержащее фик-
сирующие элементы и жесткий кондуктор, 
длина которого превышает длину, а габа-
риты поперечного сечения которого мень-
ше габаритов поперечного сечения арма-
турного каркаса и на одном торце которо-
го закреплены монтажные петли, а на дру-
гом закреплен съемный опорный элемент. 
Закрепляют арматурный каркас на кондук-
торе при помощи фиксирующих элемен-
тов, и осуществляют совместное погруже-
ние кондуктора с закрепленным на нем 
каркасом в скважину. По завершении по-
гружения осуществляют фиксирование 
верхнего торца каркаса в устье скважины 
и его освобождение от кондуктора, извле-
кают кондуктор и производят укладку ма-
териала ствола. 
Результат изобретения состоит в повы-
шении качества работ за счет предотвра-
щения деформации арматурного каркаса 
во время его установки, снижение трудо-
емкости работ за счет использования 
стандартного бурильного и грузоподъем-
ного оборудования. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 3 
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(11) 4012 (13) B2 
(51) Int. Cl.: G06K 19/07 (2006.01)  

G07C 9/00 (2006.01)  
(21) a 2005 0099 
(22) 2003.09.10 
(31) 60/409,716; 60/409,715; 60/429,919; 60/433,254; 

60/484,692 
(32) 2002.09.10; 2002.09.10; 2002.11.27; 2002.12.13; 

2003.07.03 
(33) US; US; US; US; US 
(85) 2005.04.05 
(86) PCT/US2003/028602, 2003.09.10 
(87) WO 2004/025545 A3, 2004.03.25 
(71)(73) IVI SMART TECHNOLOGIES, INC, US 
(72)  SAITO, Tamio, US; AIDA, Takashi, JP; 

DRIZIN, Wayne, US 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Cartelă de identificare 
(57)  Invenţia se referă la cartele de identificare indi-

viduale care posedă un grad înalt de securitate. 
Cartela de identificare conţine încorporate în ea 
o memorie pentru stocarea datelor de referinţă, 
un senzor pentru colectarea datelor biometrice 
reale, primul procesor pentru compararea date-
lor biometrice colectate cu datele de referinţă 
corespunzătoare stocate în limitele unui prag 
predeterminat şi pentru generarea unui mesaj 
de verificare în cazul când rezultatul comparării 
datelor se află în limitele pragului predetermi-
nat, şi mijloace pentru transmiterea mesajului 
de verificare unei reţele externe pentru o verifi-
care suplimentară de un sistem de identificare 
la distanţă. 

 
  Revendicări: 26 
  Figuri: 11 

* 
*     * 

(54) Identification card 
(57) The invention relates to personal identifica-

tion cards possessing high security degree. 
The identification card includes an on-board 
memory for stored reference data, an on-
board sensor for capturing live biometric da-
ta, an on-board microprocessor for compar-
ing the captured biometric data with corre-
sponding stored reference data and for gene-
rating a verification message only if there is a 
match within a predetermined threshold, and 
means for communicating the verification 
message to an external network for an addi-
tional verification by a remote identification 
system. 

 
  Claims: 26 
  Fig.: 11 

* 
*     * 

(54) Идентификационная карточка 
(57) Изобретение относится к карточкам для 

идентификации личности, обладающим вы-
сокой степенью защиты.  
Идентификационная карточка содержит 
встроенные в нее память для хранения спра-
вочных данных, датчик для сбора реаль-
ных биометрических данных, первый про-
цессор для сравнения собранных биомет-
рических данных с соответствующими со-
храненными справочными данными в пре-
делах заданного порога и для генериро-
вания проверочного сообщения в случае 
когда результат сравнения данных нахо-
дится в пределах заданного порога, и 
средства для передачи проверочного со-
общения во внешнюю сеть для дополни-
тельной проверки системой идентифика-
ции на расстоянии. 

 
 П. формулы: 26 
 Фиг.: 11 
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(72)  MEGLEI Dragoş, MD; DÎNTU Maria, MD; 
RUSU Alexandru, MD 

(54) Procedeu de obţinere a aliajului cu mag-
netorezistenţă mărită pentru confecţiona-
rea microfirelor 

(57) Invenţia se referă la electronică, şi anume la 
dispozitivele pentru măsurarea câmpurilor 
magnetice. 
Procedeul de obţinere a aliajului cu magneto-
rezistenţă mărită pentru confecţionarea mi-
crofirelor constă în aceea că se ia un materi-
al semimetalic sau semiconductor în stare 
solidă cu conductibilitate electrică înaltă, la 
care se adaugă un material feromagnetic în 
stare solidă, de exemplu Fe, în cantitate de 
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16…22% at., se încălzesc până la tempera-
tura de topire a ambelor componente şi se 
menţin 24 de ore până la obţinerea unui aliaj. 
După aceasta aliajul obţinut se răceşte la 
temperatura camerei.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining an alloy with in-
creased magnetic resistance for the ma-
nufacture of microwires   

(57) The invention relates to electronics, namely 
to the magnetic field measuring devices. 
The method for obtaining an alloy with in-
creased magnetic resistance for the manu-
facture of microwires consists in that it is 
taken a semimetallic or semiconductor mate-
rial in solid state with high current conduc-
tance, to which it is added a ferromagnetic 
material in solid state, for example Fe, in a 
quantity of 16...22 at.%, they are heated up 
to the melting temperature of both compo-
nents and are maintained 24 hours up to the 
obtaining of an alloy. Afterwards the obtained 
alloy is cooled at the room temperature.  

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения сплава с повышен-
ным магнетосопротивлением для изго-
товления микропровода 

(57) Изобретение относится к электронике, а 
именно к устройствам для измерения маг-
нитных полей. 
Способ получения сплава с повышенным 
магнетосопротивлением для изготовления 
микропровода состоит в том, что берут 
полуметаллический или полупроводнико-
вый материал с высокой электропроводи-
мостью в твердом состоянии, к которому 
добавляют ферромагнитный материал в 
твердом состоянии, например Fe, в коли-
честве 16…22 ат.%, нагревают до темпе-
ратуры плавления обоих компонентов и 
выдерживают 24 часа до получения спла-
ва. После этого полученный сплав осту-
жают при комнатной температуре. 

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

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты 

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

ции сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основа-
нии положений, 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) 123 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23L 1/06 (2006.01)  

A23L 1/0524 (2006.01)  
A23L 1/09 (2006.01)  
A23L 1/29 (2006.01)  
A23L 3/3562 (2006.01)  

(21) s 2009 0197 
(22) 2009.02.17 
(67)* a 2009 0014, 2009.10.19 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  PALADI Daniela, MD; TATAROV Pavel, MD 
(54) Procedeu de obţinere a gemului şi confiturii 

din fructe şi pomuşoare cu gust programat 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la un procedeu de obţinere a gemului 
şi confiturii din fructe şi pomuşoare cu gust 
programat. 
Procedeul, conform invenţiei, include pregăti-
rea amestecului din materie primă, zaharoză 
şi agent de gelificare şi fierberea, totodată 
materia primă şi zaharoza se amestecă în 
cantităţi care asigură obţinerea unui gust, 
exprimat în unităţi ale gradului de gust dulce, 
care constituie, respectiv, pentru gustul acru-
dulciu 15,0…16,0, dulce-acriu 16,0…17,5 şi 
dulce 17,6…22,0 unităţi, totodată cantităţile 
de materie primă şi zaharoză se calculează 
în funcţie de conţinutul prestabilit de substan-
ţe uscate solubile în produsul finit, care este 
determinat utilizând formula: 
 

( )[ ]187,0ln9,0exp
0,7

1325,0

+−⋅
⋅

=
−

c
c ASUApHGd , 

unde: 
Gd – gradul de gust dulce al gemului, 
confiturii, unităţi; 
pH – valoarea acidităţii active a materiei pri-
me; 
Ac – aciditatea totală titrabilă a materiei pri-
me, %; 
SU – conţinutul de substanţe uscate solubile 
în produsul finit, %. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Process for the production of fruit and 

berry jam and marmalade with pro-
grammed taste 

(57) The invention relates to the food industry, 
namely to a process for the production of fruit 
and berry jam and marmalade with pro-
grammed taste. 
The process, according to the invention, in-
cludes preparation of  the mixture of raw ma-
terial, sucrose and gelling agent and boiling, 

the raw material and the sucrose being 
mixed in quantities providing the obtaining of 
a taste, expressed in sweet taste degree 
units, constituting, respectively, for the sour-
sweet taste 15.0…16.0, sweet-sour taste 
16.0…17.5 and sweet taste 17.6…22.0 units, 
at the same time the quantities of raw mate-
rial and sucrose are calculated depending on 
the prescribed content of soluble dry sub-
stances in the finished product, which is de-
termined by using the formula: 

( )[ ]187.0ln9.0exp
7.0

0.1325

+−⋅
⋅

=
−

c
c ADSApHDg

 
where:  
Dg – sweet taste degree of jam, marmalade, 
units; 
pH − value of raw material active acidity; 
Ac – total titratable acidity of raw material, %; 
DS – content of soluble dry substances in the 
finished product, %. 
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Способ получения джема и конфитюра 

из фруктов и ягод с программирован-
ным вкусом 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способу полу-
чения джема и конфитюра из фруктов и 
ягод с программированным  вкусом. 
Способ, согласно изобретению, включает 
подготовку смеси из сырья, сахарозы и же-
лирующего агента и кипячение, причем сы-
рье и сахароза смешивают в количествах, 
обеспечивающих получение вкуса, выражен-
ного в единицах степени сладкого вкуса, ко-
торые составляют соответственно для кисло-
сладкого вкуса 15,0…16,0, сладко-кислого 
16,0…17,5 и сладкого 17,6…22,0 единиц, 
причем количество сырья и сахарозы вы-
числяют в зависимости от установленного 
содержания растворимых сухих веществ в 
готовом продукте, которое определяют 
используя формулу:  
 

( )[ ]187,0ln9,0exp
0,7

1325,0

+−⋅
⋅

=
−

c
c ASU

ApH
Gd , 

где: 
Gd – степень сладкого вкуса джема, кон-
фитюра, единицы; 
pH – величина активной кислотности сырья; 
Ac – общая титруемая кислотность сырья, %; 
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SU – содержание растворимых сухих ве-
ществ в готовом продукте, %. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 124 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)  
(21) s 2009 0048 
(22) 2009.04.08 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  CURLAT Eugen, MD; CURLAT Nicolae, MD; 
CIUTAC Ion, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de colecistectomie laparoscopică 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

chirurgia laparoscopică şi poate fi utilizată 
pentru colecistectomia laparoscopică la pa-
cienţii cu colecistită acută sau cronică cu risc 
major de lezare a coledocului.         
Metoda, conform invenţiei, include efectuarea 
acceselor laparotomice, mobilizarea vezicii bi-
liare, deschiderea lumenului ei pe peretele an-
terior, de la fund până la col, aspiraţia bilei,  
înlăturarea calculilor din vezică, efectuarea re-
zecţiei pereţilor părţii libere ale vezicii biliare 
până la nivelul patului ei, înlăturarea ţesuturi-
lor rezecate, coagularea mucoasei  peretelui 
posterior restant al vezicii biliare şi a mucoa-
sei regiunii infundibulocistice, aplicarea unei 
suturi „în bursă” în regiunea infundibulo-
cistică, sanarea, drenarea spaţiului subhe-
patic şi suturarea plăgilor laparotomice.    

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method of laparoscopic cholecystectomy 
(57) The invention refers to medicine, particularly 

to the laparoscopic surgery and can be used 
for laparoscopic cholecystectomy to patients 
with acute or chronic cholecystitis with in-
creased risk of bile duct injury. 
The method, according to the invention, in-
cludes carrying out of laparotomic approa-
ches, mobilization of gallbladder, opening of 
its lumen on the anterior wall, from bottom up 
to the neck, aspiration of bile, removal of 
stones from the gallbladder, carrying out of 
resection of the gallbladder free part walls up 
to its bed, removal of resected tissues, co-
agulation of the mucous membrane of the 
gallbladder residual posterior wall and of the 
mucous infundibulocystic region, application 

of a purse-string suture in the infundibulocys-
tic region, sanation, drainage of the sub-
hepatic space and suture of laparotomic 
wounds.  

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лапароскопической холецист-
эктомии 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к лапароскопической хирургии и 
может быть использовано для лапароско-
пической холецистэктомии у пациентов с 
острым или хроническим холециститом с 
повышенным риском повреждения общего 
желчного протока.      
Метод, согласно изобретению, включает  
выполнение лапаротомических доступов, 
мобилизацию желчного пузыря, вскрытие 
его просвета по передней стенке от дна 
до шейки, аспирацию желчи, удаление 
камней из пузыря, выполнение резекции 
стен свободной части желчного пузыря до 
его ложа, удаление резецированных тка-
ней, коагуляцию слизистой остаточной 
задней стенки желчного пузыря и слизи-
стой шеечно-пузырной области, наложе-
ние кисетного шва в шеечно-пузырной  
области, санацию, дренирование подпе-
ченочного пространства и ушивание ла-
паротомических  ран.  

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 125 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/58 (2006.01)  

A61B 17/68 (2006.01)  
A61B 17/88 (2006.01)  

(21) s 2009 0165 
(22) 2009.09.07 
(71)(72)(73) VACARCIUC Ion, MD 
(54) Metodă de osteosinteză a fracturii com-

plexe a metaepifizei distale a radiusului 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

traumatologie şi este destinată pentru os-
teosinteza fracturii complexe a metaepifizei 
distale a radiusului. 
Metoda, conform invenţiei, include efectua-
rea reducerii cu fixarea ulterioară a fragmen-
tului stiloid şi a fragmentului medial dorsal 
prin introducerea a două broşe Kirschner prin 
fragmentul proximal. De asemenea se efec-
tuează reducerea deschisă a fragmentului 
medial palmar cu fixarea lui ulterioară cu o 
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altă broşă introdusă prin el şi fragmentul 
proximal sub un unghi de 140…150° faţă de 
antebraţ. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for radius distal metaepiphysis 
complex fracture osteosynthesis 

(57) The invention relates to medicine, namely 
traumatology and is intended for radius distal 
metaepiphysis complex fracture osteosyn-
thesis. 
The method, according to the invention, in-
cludes carrying out of reduction with subse-
quent fixation of the styloid fragment and of 
the dorsal medial fragment by introduction of 
two Kirschner`s wires through the proximal 
fragment. It is also carried out the open re-
duction of the palmar medial fragment with 
its further fixation by another wire, passed 
through it and the proximal fragment at an 
angle of 140…150° with the forearm. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод остеосинтеза комплексного пе-
релома дистального метаэпифиза лу-
чевой кости 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к травматологии и предназначено 
для остеосинтеза комплексного перелома 
дистального метаэпифиза лучевой кости. 
Метод, согласно изобретению, включает 
выполнение репозиции и последующей 
фиксации шиловидного фрагмента и тыль-
ного медиального фрагмента за счёт вве-
дённых двух спиц Киршнера через про-
ксимальный фрагмент. Также выполняют 
открытую репозицию ладонного медиаль-
ного фрагмента с последующей его фик-
сацией другой спицей, проведённой  че-
рез него и проксимальный фрагмент под 
углом 140…150° по отношению к пред-
плечью. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 126 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 33/14 (2006.01)  

A61K 36/05 (2006.01)  
C01B 13/00 (2006.01)  
A61P 1/04 (2006.01)  

(21) s 2009 0149 
(22) 2009.07.31 

(71)(73) BODRUG Nicolae, MD 
(72)  BODRUG Nicolae, MD; NEAMŢU Mihai-

Leonida, RO; NEGARĂ Anatolie, MD;            
CIUREA Tudorel, RO; BLAJA-LISNIC  
Natalia, MD; PARASCA Vasile, MD;  
ISTRATE Viorel, MD; NEGREAN Mariana, MD 

(54) Metodă de tratament al colitei nespecifice 
ulceroase la persoanele de vârstă înain-
tată 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
gastroenterologie şi poate fi aplicată la trata-
rea colitei nespecifice ulceroase la persoa-
nele de vârstă înaintată. 
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea 
că, concomitent cu terapia de bază, zilnic, 
timp de 10 zile, se administrează intramuscu-
lar 1 ml de soluţie de BioR 0,5%, intravenos 
250...300 ml de soluţie de NaCl 0,9% ozona-
tă cu concentraţia ozonului de 3 mg/L, şi rec-
tal 100...500 cm3 de amestec de oxigen şi 
ozon cu concentraţia ozonului de 45 mg/L. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating the nonspecific ul-
cerative colitis to persons of elderly age 

(57) The invention relates to medicine, namely 
gastroenterology and may be efficiently used 
in the treatment of nonspecific ulcerative coli-
tis to persons of elderly age. 
The method, according to the invention, con-
sists in that concomitantly with the basic 
therapy, during 10 days, it is daily adminis-
tered intramuscularly 1ml of 0.5% BioR solu-
tion, intravenously 250...300 ml of ozonized 
0.9% NaCl solution with ozone concentration 
of 3 mg/L, and rectally 100…500 cm3 of oxy-
gen and ozone mixture with ozone concen-
tration of 45 mg/L.  

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения неспецифического яз-
венного колита у лиц пожилого возраста 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к гастроэнтерологии, и может 
быть использовано при лечении неспеци-
фического язвенного колита у лиц пожи-
лого возраста. 
Метод, согласно изобретению, заключает-
ся в том, что одновременно с базисной 
терапией ежедневно в течение 10 дней 
вводят внутримышечно 1 мл 0,5% раство-
ра BioR, внутривенно 250…300 мл озони-
рованного 0,9% раствора NaCl с концен-
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трацией озона 3 мг/л и ректально озоно-
кислородную смесь в объеме 100…500 см3 
с концентрацией озона 45 мг/л. 

 
 П. формулы: 1 
 
(11) 127 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61L 9/20 (2006.01)  

A61L 9/22 (2006.01)  
B01D 46/54 (2006.01)  
F21K 7/00 (2006.01)  
F21S 8/04 (2006.01)  
F21V 33/00 (2006.01)  
H01L 33/00 (2006.01)  

(21) s 2009 0202 
(22) 2009.10.23 
(31) s 2009 0110 
(32) 2009.06.17 
(33) MD 
(71)(72)(73) MOISEI Denis, MD 
(54) Dispozitiv de purificare a aerului şi ilu-

minare 
(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de purifica-

re a aerului şi iluminare, care poate fi utilizat 
ca aparat de uz casnic. 
Dispozitivul, conform invenţiei, constă dintr-un 
corp cilindric (1), capătul de sus al căruia es-
te executat de formă tronconică şi este dotat 
cu un soclu filetat (2) cu contacte lateral (3) 
şi central (4), pe capătul de jos (18), executat 
închis, sunt montate un detector de sunete 
(5) cu microprocesor, un întrerupător auto-
mat şi nişte diode emiţătoare de lumină (19). 
Corpul (1) este dotat cu un sistem de filtrare 
a aerului, care include un filtru (12) cu un 
strat de tip HEPA şi unul de carbon activ, un 
filtru fotocatalitic din TiO2 (13) şi un filtru din 
nanofibre de argint (15), o lampă UV (14),  
unul sau două ionizatoare (16) cu câte două 
ace (17) fiecare, o turbină (10) pentru pro-
pulsarea aerului în sistemul de filtrare, mon-
tată pe un arbore (8) prin intermediul unor 
elemente de fixare (9, 11), un transformator 
(6) cu redresor şi un motor electric (7) cu ro-
tor magnetic pentru acţionarea turbinei (10), 
totodată corpul (1) este executat cu o fantă 
orizontală în partea de sus, iar pereţii laterali 
parţial sunt formaţi din  filtru (12).  
Rezultatul constă în mărirea eficacităţii de 
purificare a aerului şi micşorarea consumului 
de energie electrică. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

 

(54) Air purifying and illuminating device 
(57) The invention relates to an air purifying and 

illuminating device that can be used as a 
household appliance. 
The device, according to the invention, con-
sists of a cylindrical body (1), the upper end 
of which is made in the form of truncated 
cone and is equipped with a screw base (2) 
with lateral (3) and central (4) contacts, on 
the lower end (18), made closed, there are 
mounted an acoustic detector (5) with micro-
processor, an automatic circuit breaker and 
light-emitting diodes (19). The body (1) is 
provided with an air filtration system, includ-
ing a filter (12) with a HEPA-type layer and 
an active coal layer, a photocatalytic filter of 
TiO2 (13) and a filter (15) of silver nanofibres, 
a UV-lamp (14), one or two ionizers (16) with 
two needles (17) each, a turbine (10) for air 
pumping into the filtration system, installed 
on a shaft (8) by means of locating fixtures 
(9, 11), a transformer (6) with a power supply 
unit and an electric motor (7) with magnetic 
rotor for turbine (10) start-up, the body (1) 
being made with a horizontal slit in the upper 
part, and the lateral walls are partially formed 
of the filter (12). 
The result consists in inereasing the air puri-
fication efficiency and decreasing the electric 
power consumption. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для очистки воздуха и ос-
вещения 

(57) Изобретение относится к устройству для  
очистки воздуха и освещения, которое 
может быть использовано как бытовой 
прибор. 
Устройство, согласно изобретению, со-
стоит из цилиндрического корпуса (1), 
верхний конец которого выполнен в виде 
усеченного конуса и снабжен резьбовым 
цоколем (2) с боковым (3) и центральным 
(4) контактами, на нижнем конце (18),  вы-
полненного закрытым, вмонтированы зву-
ковой датчик (5) с микропроцессором, ав-
томатический выключатель и светодиоды 
(19). Корпус (1) оснащен системой для 
фильтрации воздуха, которая включает 
фильтр (12), с одним слоем типа  HEPA и 
одним из активированного угля, фотока-
талитический фильтр из TiO2 (13) и 
фильтр (15) из серебряных нановолокон, 
УВ лампу (14), один или два ионизатора 
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(16) с двумя иглами (17) каждый, турбину 
(10) для нагнетания воздуха в системе 
фильтрации, установленной на валу (8) 
посредством фиксирующих элементов (9, 
11), трансформатор (6) с блоком питания 
и электродвигатель (7) с магнитным рото-
ром для пуска турбины (10), причем кор-
пус (1) выполнен с горизонтальной щелью 
в верхней части, а боковые стенки час-
тично сформированы из фильтра (12).  
Результат состоит в увеличении эффек-
тивности очистки воздуха и уменьшении 
затрат электрической энергии. 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 
 
(11) 128 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61M 27/00 (2006.01)  

A61M 31/00 (2006.01)  
(21) s 2009 0093 
(22) 2009.05.21 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; 

           IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI 
NEUROCHIRURGIE, MD 

(72)  LÂSÎI Dan, MD; TIMIRGAZ Valeriu, MD; 
ZAPUHLIH Grigore, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Dispozitiv şi metodă de drenare a ven-

triculelor cerebrale 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

neurochirurgie şi poate fi utilizată pentru tra-

tamentul hidrocefaliei acute şi hipertensiunii 
intracraniene primare sau secundare. 
Dispozitivul de drenare a ventriculelor cere-
brale conţine un tub elastic cu orificii de dre-
nare şi cu capătul distal orb, pe partea 
proximală a tubului este îmbrăcat un man-
şon, iar capătul proximal al tubului este unit 
la un racord, în interiorul tubului este ampla-
sat un tub elastic cu diametrul de 2…3 ori 
mai mic, capătul distal al căruia este unit la 
una din conexiunile racordului. 
Metoda de drenare a ventriculelor cerebrale 
constă în aceea că se efectuează trepanarea 
cerebrală în regiunea frontală precoronară, se 
introduce dispozitivul conform invenţiei cu ca-
pătul orb în cavitatea ventriculului şi se efectu-
ează evacuarea pasivă a lichidului cerebrospi-
nal concomitent cu irigarea continuă prin intro-
ducerea în tubul cu diametrul mai mic a serului 
fiziologic, unui lichid similar lichidului cerebro-
spinal sau unui preparat antibacterian.  
 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device and method for drainage of ventri-
cle of brain 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar neurosurgery and may be used for the 
treatment of acute hydrocephalus and of 
primary and secondary intracranial pressure. 
The device for drainage of ventricle of brain 
comprises an elastic tube with drain holes 
and with blind distal end, on the proximal part 
of the tube it is put on a jacket, and the 
proximal end of the tube is connected to a 
branch, inside the tube it is installed an elas-
tic tube with the diameter 2...3 times smaller, 
the distal end of which is connected to one of 
the branch connections. 
The method for drainage of ventricle of brain 
consists in that it is carried out the cerebral 
trepanation in the frontal precoronary region, 
it is introduced the device according to the 
invention with the blind end into the cavity of 
ventricle and it is carried out the passive 
evacuation of the cerebrospinal fluid con-
comitantly with the permanent irrigation by 
introduction into the tube with the smaller di-
ameter of the physiologic saline, a liquid 
similar to the cerebrospinal liquid or an anti-
bacterial preparation. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 
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(54) Устройство и метод дренирования же-
лудочков головного мозга 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к нейрохирургии и может быть ис-
пользовано для лечения острой гидроце-
фалии и первичного или вторичного внут-
ричерепного давления. 
Устройство для дренирования желудочков 
головного мозга содержит эластичную 
трубку с дренажными отверстиями и с за-
крытым дистальным концом, на прокси-
мальной стороне трубки надет маншон, а 
проксимальный конец трубки соединен с 
отводом, внутри трубки установлена эла-
стичная трубка с диаметром в 2…3 раза 
меньше, дистальный конец которой со-
единен с одним из соединений отвода. 
Метод дренирования желудочков головно-
го мозга состоит в том, что осуществляют 
трепанацию головы во фронтальной пре-
коронарной области, вводят устройство 
согласно изобретению закрытым концом в 
полость желудочка и осуществляют пас-
сивную эвакуацию цереброспинальной 
жидкости одновременно с постоянной ир-
ригацией посредством введения в трубку 
с меньшим диаметром физиологического 
раствора, жидкости подобной церебро-
спинальной жидкости или антибактери-
ального препарата. 
 

 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 
 
(11) 129 (13) Y 
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(21) s 2009 0028 
(22) 2009.02.26 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  COVALIOVA Olga, MD 
(54) Procedeu de epurare a apelor uzate de la 

producţiile galvano-chimice de ioni de 
amoniu 

(57)  Invenţia se referă la un procedeu de epurare 
a apelor uzate de la producţiile galvano-
chimice de ioni de amoniu. 
Procedeul de epurare a apelor uzate de la 
producţiile galvano-chimice de ioni de amo-
niu  include prelucrarea apei cu eluanţi, con-
ţinând ionii de Mg2+ obţinuţi la regenerarea 
răşinilor schimbătoare de ioni utilizate la de-

durizarea apei şi cu soluţiile uzate de la de-
gresare alcalinizată conţinând trisodiufosfat 
la raportul masic [NH4

+] : [Mg2+] : [PO4
3-] = 1 : 

(5,2…5,5) : (9,0…9,5) şi pH-ul 8,5…10,0. 
După care apa se prelucrează prin electro-
coagulare cu electrozi solubili de aluminiu la 
densitatea anodică a curentului de 0,2…0,5 
А/dм2 şi se separă prin electroflotare com-
plexul compus din amoniu-magneziu-fosfat.  
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Process for the purification of galvano-

chemical production sewage waters from 
ammonium ions 

(57) The invention relates to a process for the 
purification of galvanochemical production 
sewage waters from ammonium ions. 
The process for the purification of galvano-
chemical production sewage waters from 
ammonium ions includes treatment of water 
with eluates, containing Mg2+ ions obtained 
upon regeneration of ion-exchange resins 
used upon water softening and with spent 
solutions of alkali degreasing, containing 
trisodium phosphate at the mass ratio [NH4

+] : 
[Mg2+] : [PO4

3-] = 1 : (5.2…5.5) : (9.0…9.5) 
and pH 8.5…10.0. Afterwards the water is 
treated by electrocoagulation with soluble 
aluminium electrodes at the anodic current 
density of 0.2…0.5 A/dm2 and is separated 
by electroflotation the ammonium-magne-
sium-phosphate compound complex.    

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ очистки сточных вод гальвано-
химических производств от ионов             
аммония 

(57) Изобретение относится к способу очистки 
сточных вод гальвано-химических произ-
водств от ионов аммония. 
Способ очистки сточных вод гальвано-хи-
мических производств от ионов аммония 
включает обработку воды элюатами, со-
держащими ионы Mg2+, полученными при 
регенерации ионообменных смол, исполь-
зуемыми при умягчении воды и отрабо-
танными растворами щелочного обезжи-
ривания, содержащими тринатрийфосфат 
при массовом соотношении [NH4

+] : [Mg2+] : 
[PO4

3-] = 1 : (5,2…5,5) : (9,0…9,5) и pH 
8,5…10,0. После чего воду обрабатывают 
электрокоагуляцией с растворимыми алю-
миниевыми электродами при анодной 
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плотности тока 0,2…0,5 А/дм2 и отделяют 
электрофлотацией комплексное соедине-
ние аммоний-магний-фосфат. 

 
 П. формулы: 1 
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BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTI-
INŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  RUDI Liudmila, MD; MISCU Vera, MD;  
CEPOI Liliana, MD; CHIRIAC Tatiana, MD;             
BULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, 
MD; IAŢCO Iulia, MD 

(54) Procedeu de obţinere a complexului de 
fosfolipide din biomasă de Spirulina 
platensis 

(57)  Invenţia se referă la ficobiotehnologie, în 
special la un procedeu de obţinere a fosfo-
lipidelor din biomasa microalgelor care pot fi 
folosite în industria farmaceutică pentru pro-
ducerea remediilor antiaterogene. 
Procedeul, conform invenţiei, include înghe-
ţarea-dezgheţarea şi omogenizarea biomasei 
de Spirulina platensis, extragerea acesteia 
cu alcool etilic de 96% într-un raport de vo-
lum respectiv de (1…2):10, la temperatura 
de 60°C timp de 60 min, distilarea alcoolului, 
dizolvarea extractului cu un amestec de clo-
roform şi etanol luate în raport de volum de  
95:5 şi sedimentarea fosfolipidelor cu aceto-
nă la temperatura de 0°C. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining a phospholipid 
complex from Spirulina platensis biomass 

(57) The invention relates to phycobiotechnology, 
particularly to a process for obtaining phos-
phorlipids form microalgae biomass that can 
be used in the pharmaceutical industry for the 
production of antiatherogenic preparations. 
The process, according to the invention, in-
cludes freezing-unfreezing and homogeniza-
tion of Spirulina platensis biomass, extraction 
thereof with 96% ethyl alcohol in a volumetric 

ratio respectively of (1...2):10, at the tempera-
ture of 60°C during 60 min, distillation of alco-
hol, dissolution of extract with a mixture of 
chloroform and ethanol taken in a volumetric 
ratio of 95:5 and sedimentation of phospholi-
pids with acetone at the temperature of 0°C. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения комплекса фосфоли-
пидов из биомассы Spirulina platensis 

(57) Изобретение относится к фикобиотехно-
логии, в частности к способу получения 
фосфолипидов из биомассы микроводо-
рослей, которые могут быть использованы 
в фармацевтической промышленности 
для производства антиатерогенных пре-
паратов. 
Способ, согласно изобретению, включает 
замораживание-размораживание и гомоге-
низацию биомассы Spirulina platensis, экст-
рагирование ее 96%-ным этиловым спир-
том в объемном соотношении (1…2):10 со-
ответственно, при температуре 60°С в те-
чение 60 минут, дистилляцию спирта,  рас-
творение экстракта смесью хлороформа и 
этанола, взятых в объемном соотношении 
95:5 и осаждение фосфолипидов ацетоном 
при температуре  0°С. 

 
 П. формулы: 1 
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NENNO Vladimir, MD; CARAUŞ Veaceslav, 
MD; JALBĂ Vitalie, MD; MEREUŢĂ Aliona, 
MD 

(54) Pigmenţi minerali pentru materiale de la-
curi şi vopsele şi procedeu de obţinere a 
acestora 

(57)  Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a 
pigmenţilor minerali sintetici policromatici 
pentru producerea vopselelor de grund, de 
ulei şi poligrafice şi poate fi aplicată la între-
prinderile de producere a vopselelor şi lacurilor. 
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Pigmenţii minerali pentru materiale de lacuri 
şi vopsele conţin un complex mixt de  
cupru(II)-fier(III) şi hexacianură de  
fier(III)-fier(II) cu formula generală  
CuII-FeIII{FeIII[FeII(CN)6]}2 şi dispersitatea de 
0,05…0,20 μm la un raport al cuprului şi fie-
rului de (0,05…0,90):(0,95…0,10). 
Procedeul de obţinere a pigmenţilor minerali 
include adăugarea la o suspensie de precipi-
tat de cleire de vin care conţine albastru de 
Berlin, a soluţiei de hidroxid de calciu, sepa-
rarea prin electroflotare a impurităţilor solide, 
purificarea soluţiei care conţine albastru de 
Berlin hidrosolubil cu formula generală 
Са{FeIII[FeII(CN)6]}2, tratarea acesteia cu un 
câmp ultraacustic cu frecvenţa de 20…40 
kHz şi intensitatea de 1…3 W/cm3 timp de 
5…10 min, adăugarea unei cantităţi stoichi-
ometrice de soluţie a amestecului de sulfat 
de cupru şi sulfat de fier la un pH de 
2,5…3,0, separarea reziduului obţinut, spăla-
rea, uscarea şi măcinarea lui. În calitate de 
sursă de sulfat de cupru şi sulfat de fier se 
utilizează soluţiile uzate de la corodarea cu-
prului la producerea plăcuţelor imprimate pe 
bază de clorură de fier.  
Rezultatul invenţiei constă în obţinerea pig-
menţilor minerali cu parametri înalţi de dis-
persie şi stabilitate foto- şi chimică, cu gama 
de culori de la bleumarin până la roşu-
cafeniu. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Mineral pigments for varnish-and-paint 
materials and process for producing 
thereof 

(57) The invention relates to the technology of 
obtaining polychromatic synthetic mineral 
pigments for the production of priming, oil-
base and polygraphic paints and can be 
used at varnish-and-paint production enter-
prises. 
The mineral pigments for varnish-and-paint ma-
terials comprise a mixed complex of copper 
(II)-iron(III) and ferro(III)-ferri(II) hexacyanide 
of general formula CuII-FeIII{FeIII[FeII(CN)6]}2 
with the dispersion of 0.05…0.20 µm at a 
copper and iron ratio of (0.05…0.90): 
(0.95…0.10). 
The process for producing mineral pigments 
includes addition to a suspension of winy ad-
hesive precipitates containing Prussian blue 
of a calcium hydroxide solution, separation 
by electroflotation of solid impurities, purifica-
tion of the solution containing water-soluble 

Prussian blue of general formula 
Ca{FeIII[FeII(CN)6]}2, treatment thereof with 
an ultrasonic field with the frequency of 
20…40 kHz and the intensity of 1…3 W/cm3 
during 5…10 min, addition of a stochiometric 
quantity of iron sulphate and copper sulphate 
solution at a pH of 2.5…3.0, separation of 
the obtained residue, washing, drying and 
milling thereof. As iron sulphate and copper 
sulphate source are used spent solutions of 
copper etching at the production of printed-
circuit boards on base of ferric chloride. 
The result of the invention consists in pro-
ducing mineral pigments with high parame-
ters of dispersion, light- and chemical fast-
ness, with the colour gamma from aquama-
rine up to reddish-brown. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Минеральные пигменты для лакокра-
сочных материалов и способ их полу-
чения 

(57) Изобретение относится к технологии полу-
чения полихроматических синтетических 
минеральных пигментов для производства 
грунтовочных, масляных и полиграфических 
красок и может быть применено на пред-
приятиях лакокрасочной промышленности.  
Минеральные пигменты для лакокрасоч-
ных материалов содержат смешанный 
комплекс медь(II)-железо(III) и ферро(III)-
ферри(II)гексацианид общей формулы 
CuII-FeIII{FeIII[FeII(CN)6]}2 с дисперсностью 
0,05…0,20 мкм при соотношении меди и 
железа (0,05…0,90):(0,95…0,10). 
Способ получения минеральных пигмен-
тов включает добавление к суспензии вин-
ных клеевых осадков, содержащей бер-
линскую лазурь, раствора гидроксида 
кальция, отделение посредством элек-
трофлотации твердых примесей, очистку 
раствора, содержащего водорастворимую 
берлинскую лазурь общей формулы 
Са{FeIII[FeII(CN)6]}2, обработку его ультра-
звуковым полем с частотой 20…40 кГц и 
интенсивностью 1…3 Вт/см3 в течение 
5…10 мин, добавление стехиометрическо-
го количества раствора смеси сульфата 
меди и сульфата железа при рН 2,5…3,0, 
отделение полученного осадка, промыва-
ние, сушку и размол его. В качестве ис-
точника сульфата меди и сульфата желе-
за используют отработанные растворы 
травления меди в производстве печатных 
плат на основе хлорного железа. 
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Результат изобретения заключается в по-
лучении минеральных пигментов с высо-
кими параметрами дисперсности, свето- и 
химической стойкости, с цветовой гаммой 
от цвета «морской волны» до красно-
коричневого. 

 
 П. формулы: 3 
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(72)  MISCU Vera, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI 
Liudmila, MD; COJOCARI Angela, MD;  
RUDIC Valeriu, MD 

(54) Procedeu de obţinere a preparatului  
uleios de astaxantină 

(57) Invenţia se referă la ficobiotehnologie, în 
special la procedeele de obţinere a sub-
stanţelor bioactive din biomasă de microalge. 
Procedeul de obţinere a preparatului uleios 
de astaxantină include tratarea biomasei de 
Haematococcus pluvialis cu soluţie de 0,1N 
de HCl, spălarea până la un pH neutru, 
amestecarea biomasei cu ulei vegetal, agi-
tarea amestecului timp de 3 ore şi separarea 
de reziduul de biomasă.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for the obtaining of oily asta-
xanthin preparation 

(57) The invention relates to phycobiotechnology, 
particularly to processes for the obtaining of 
biologically active substances from microal-
gae biomass. 
The process for the obtaining of oily asta-
xanthin preparation includes treatment of 
Haematococcus pluvialis biomass with 0.1N 
HCl solution, washing up to a neutral pH, 
mixing of biomass with vegetable oil, agita-
tion of the mixture during 3 hours and sepa-
ration from the biomass residue. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения масляного астаксан-
тинового препарата 

(57) Изобретение относится к фикобиотехно-
логии, в частности к способам получения 
биолгически активных веществ из био-
массы микроводорослей. 
Способ получения масляного астаксанти-
нового препарата включает обработку био-
массы Haematococcus pluvialis раствором 
0,1N HCl, промывание до нейтрального рН, 
смешивание биомассы с растительным 
маслом, перемешивание смеси в течение 3 
часов и отделение от отходов биомассы.  

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(54) Procedeu de fabricare a blocului-perete 

compus 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

fabricarea blocurilor-perete compuse. 
Procedeul de fabricare a blocului-perete com-
pus include zidirea în formă a pietrelor condi-
ţionate şi deşeurilor în volumul de 40…50%, 
umplerea formei cu amestec de beton cu 
cheramzit şi vibrarea ei. Deşeurile se taie în 
formă de elemente necondiţionate cu înălţi-
me mai joasă decât pietrele condiţionate şi 
se amplasează cu alternare între ele. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for the manufacture of the com-
pound wall block 

(57) The invention relates to construction, par-
ticularly to the manufacture of compound wall 
blocks. 
The process for the manufacture of the com-
pound wall block includes placement into the 
form of commercial stones and wastes in a 
volume of 40…50%, filling of the form with 
ceramsite-concrete mixture and vibration the-
reof. The wastes are sawn up in the form of 
off-grade elements of a lower height than the 
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commercial stones and are placed with alter-
nation between them. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления составного сте-
нового блока 

(57) Изобретение относится к строительству, в 
частности к изготовлению составных сте-
новых блоков. 
Способ изготовления составного стеново-
го блока включает укладку в форму кон-
диционных камней и отходов в объеме 
40…50%, заполнение формы керамзито-
бетонной смесью и ее вибрирование. От-
ходы распиливают в виде некондицион-
ных элементов высотой ниже, чем конди-
ционные камни и размещают с чередова-
нием между ними. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(54) Instalaţie pentru înfăşurarea armăturii pe 

bloc de construcţie 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

instalaţii pentru înfăşurarea armăturii pe blo-
curi de construcţie, şi poate fi aplicată la ex-
tragerea blocurilor din calcar. 
Instalaţia pentru înfăşurarea armăturii pe 
bloc de construcţie conţine o ramă prefabri-
cată din secţii telescopice unite între ele cu 
plăci de sprijin, un cilindru de forţă instalat în 
interiorul ramei şi unit prin tije cu colţurile ei, 
un lanţ cu bucşe şi role, şi un înfăşurător de 
armătură. Suplimentar pe partea exterioară a 
ramei sunt montate plăci cu bucle de sarcină 
de lungime ce depăşeşte raza rolelor de lanţ 
conducătoare şi conduse.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

 

(54) Installation for armature winding on the 
building block 

(57) The invention relates to construction, particu-
larly to installations for armature winding on 
building blocks, and may be used in the lime-
stone blocks winning. 
The installation for armature winding on the 
building block comprises a prefabricated 
frame of telescopic sections joined between 
them with tie-plates, an actuating cylinder in-
stalled inside the frame and joined by means 
of rods with its corners, a bush-roller chain, 
and an armature placer. Additionally on the 
outside of the frame there are mounted 
plates with charge collars of a length exceed-
ing the radius of the driving and driven rollers 
in the chain. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Установка для намотки арматуры на 
строительный блок 

(57) Изобретение относится к строительству, в 
частности к установкам для намотки ар-
матуры на строительные блоки, и может 
быть использовано при добыче известня-
ковых блоков.  
Установка для намотки арматуры на 
строительный блок содержит сборную ра-
му из соединенных между собой телеско-
пических секций с упорными пластинами, 
силовой цилиндр, установленный внутри 
рамы и соединенный посредством тяг с ее 
углами, втулочно-роликовую цепь, и ук-
ладчик арматуры. Дополнительно на 
внешней стороне рамы смонтированы 
пластины с кольцами для нагрузки дли-
ной, превышающей радиус ведущих и ве-
домых роликов цепи.  

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
 
 
(11) 135 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F24J 2/00 (2006.01)  

F24J 2/04 (2006.01)  
F24J 2/24 (2006.01)  
F24J 2/50 (2006.01)  

(21) s 2009 0131 
(22) 2009.07.10 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ERMURATSCHII Vladimir, MD;  
           ERMURATSKII Vasili, MD 
(74) GLAZACEVA Galina 



INVENŢII  MD - BOPI 1/2010  

 35

(54) Încălzitor solar combinat de agenţi termici 
lichid şi gazos 

(57) Invenţia se referă la heliotehnică, şi anume la 
dispozitivele de transformare a energiei sola-
re în energie termică şi poate fi utilizată pen-
tru alimentarea tehnicii de destinaţie industri-
ală şi de uz casnic cu apă fierbinte şi aer în-
călzit. 
Încălzitorul solar conţine un corp (1) în formă 
de paralelipiped dreptunghiular cu un capac 
transparent (9) instalat pe el şi cu fund ter-
moizolat (2), un absorbitor (10) amplasat în 
interiorul corpului (1), care constă dintr-un şir 
de ţevi (11) paralele, amplasate cu joc una 
faţă de alta, fixate cu posibilitatea debitării în 
ele a agentului termic lichid din colectoarele 
terminale, unul din ele fiind dotat cu un ra-
cord pentru debitarea agentului termic lichid 
rece, iar celălalt – cu un racord pentru eva-
cuarea agentului termic lichid încălzit, ţevile 
(11) fiind amplasate paralel capacului (9). 
Pereţii (3) corpului încălzitorului sunt execu-
taţi cavi, cavităţile a trei dintre ei sunt unite 
cu posibilitatea circulaţiei agentului termic 
gazos, iar cavitatea celui de-al patrulea pere-
te este divizată printr-un perete despărţitor 
orizontal dintr-un întreg (5) în două canale (6, 
7). Cavitatea canalului superior (6) este unită 
cu cavităţile (4) pereţilor adiacenţi, iar cavita-
tea canalului inferior (7) este executată în-
chisă, cu un strat de izolaţie termică (8) pe 
peretele exterior şi cu un racord pentru eva-
cuarea agentului termic gazos încălzit. În 
partea superioară a pereţilor interiori (19), 
până la absorbitor (10), sunt executate orificii 
(16), iar în partea inferioară a peretelui exte-
rior al unuia din cei trei pereţi laterali este 
executat un orificiu pentru debitarea în cavi-
tăţile comunicante a agentului termic gazos 
rece. Ţevile (11) absorbitorului (10) sunt am-
plasate practic paralel cu peretele lateral (3) 
cu două canale (6, 7). Suprafaţa exterioară a 
ţevilor (11) absorbitorului (10) este acoperită 
cu material absorbant de lumină. La fundul 
corpului între pereţii laterali opuşi (3), per-
pendicular ţevilor (11) absorbitorului (10), 
sunt instalate cu posibilitatea amplasării pe 
ele a ţevilor (11) cel puţin două elemente de 
sprijin alungite, practic paralele unul altuia, în 
formă de figuri geometrice tridimensionale 
cave, cu găuri străpunse (18) în feţele latera-
le pentru circularea agentului termic gazos. 
Capetele frontale ale elementelor de sprijin 
dintr-o parte sunt executate închise, iar din 
cealaltă parte – deschise şi conjugate cu ori-
ficiile executate pentru fixarea lor în peretele 

interior (19) al canalului inferior (7) al celui 
de-al patrulea perete lateral. 
Rezultatul constă în ameliorarea condiţiilor 
de exploatare, reducerea pierderilor de căl-
dură ale încălzitorului, precum şi sporirea si-
guranţei şi simplificarea construcţiei. 

 
  Revendicări: 8 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Combined solar liquid and gaseous heat-
transfer agent heater 

(57) The invention relates to the solar engineer-
ing, namely to devices for conversion of solar 
energy to thermal energy, and can be used 
for supplying the industrial and household 
equipment with hot water and heated air. 
The solar heater comprises a body (1) in the 
form of a rectangular parallelepiped with a 
transparent cover (9) installed thereon and 
with a heat-insulated bottom (2), an absorber 
(10) placed inside the body (1), consisting of 
a row of parallel pipes (11), placed with 
clearance about each other, fixed with the 
possibility of advancement therein of liquid 
heat-transfer agent from the terminal collec-
tors, one of which is provided with a cold li-
quid heat-transfer agent inlet branch, and the 
other − with a heated liquid heat-transfer 
agent outlet branch, at the same time the 
pipes (11) are placed parallel to the cover 
(9). The walls (3) of the heater's body are 
made hollow, the cavities of three of which 
are joined with the possibility of gaseous 
heat-transfer agent circulation, and the cavity 
of the fourth wall is divided by a continuous 
horizontal partition (5) into two channels (6, 
7). The cavity of the upper channel (6) is 
joined with the cavities (4) of the adjacent 
walls, and the cavity of the lower channel (7) 
is made closed, with a layer of heat insula-
tion (8) on the outer wall and with a heated 
gaseous heat-transfer agent outlet branch. In 
the upper part of the internal walls (19), up to 
the absorber (10), there are made holes (16), 
and in the lower part of the outer wall of one 
of the three lateral walls there is made a hole 
for inlet of the cold gaseous heat-transfer 
agent into the communicating cavities. The 
pipes (11) of the absorber (10) are placed 
practically parallel to the lateral wall (3) with 
two channels (6, 7). The outer surface of the 
pipes (11) of the absorber (10) is covered 
with a light-absorbing material. At the bottom 
of the body between the opposite lateral 
walls (3), perpendicular to the pipes (11) of 
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the absorber (10), there are installed with the 
possibility of placing thereon the pipes (11) at 
least two practically parallel to each other 
elongated supporting elements in the form of 
hollow volumetric geometric figures with 
through holes (18) into the lateral faces for 
gaseous heat-transfer agent circulation. The 
end faces of the supporting elements on the 
one part are made closed, and on the other 
part − open and conjugating with the holes 
made for their fixation into the internal wall 
(19) of the lower channel (7) of the fourth la-
teral wall. 
The result consists in improving the operat-
ing conditions, in reducing the thermal loss of 
the heater, as well as in increasing its reli-
ability and simplifying the construction. 

 
  Claims: 8 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Комбинированный солнечный нагрева-
тель жидкого и газообразного теплоно-
сителей 

(57) Изобретение относится к гелиотехнике, а 
именно к устройствам для преобразования 
солнечной энергии в тепловую, и может 
быть использовано для снабжения техники 
промышленного и бытового назначения го-
рячей водой и нагретым воздухом. 
Солнечный нагреватель содержит корпус 
(1) в виде прямоугольного параллелепи-
педа с установленной на нем светопро-
зрачной крышкой (9) и с теплоизолиро-
ванным дном (2), размещенный внутри 
корпуса (1) абсорбер (10), состоящий из 
ряда параллельных, расположенных с за-
зором друг относительно друга труб (11), 
закрепленных с возможностью подачи в 
них жидкого теплоносителя из концевых 
коллекторов, один из которых снабжен 
патрубком для подачи холодного жидкого 
теплоносителя, а другой – патрубком для 
отвода нагретого жидкого теплоносителя, 
при этом трубы (11) расположены парал-
лельно крышке (9). Стенки (3) корпуса на-
гревателя выполнены полыми, полости 
трех из которых соединены с возможно-
стью циркуляции газообразного теплоно-
сителя, а полость четвертой стенки раз-
делена сплошной горизонтальной перего-
родкой (5) на два канала (6, 7). Полость 
верхнего канала (6) соединена с полостя-
ми (4) смежных стенок, а полость нижнего 
канала (7) выполнена замкнутой, со слоем 
теплоизоляции (8) на внешней стенке и 

патрубком для отвода нагретого газооб-
разного теплоносителя. В верхней части 
внутренних стенок (19), до абсорбера (10), 
выполнены отверстия (16), а в нижней 
части внешней стенки одной из трех боко-
вых стенок выполнено отверстие для по-
дачи в сообщающиеся полости холодного 
газообразного теплоносителя. Трубы (11) 
абсорбера (10) расположены практически 
параллельно боковой стенке (3) с двумя 
каналами (6, 7). Внешняя поверхность 
труб (11) абсорбера (10) покрыта светопо-
глощающим материалом. На дне корпуса 
между противолежащими боковыми стен-
ками (3), перпендикулярно трубам (11) аб-
сорбера (10), установлены с возможно-
стью размещения на них труб (11), по 
меньшей мере, два практически парал-
лельных друг другу удлиненных опорных 
элемента в виде полых объемных геомет-
рических фигур со сквозными отверстия-
ми (18) в боковых гранях для циркуляции 
газообразного теплоносителя. Торцы 
опорных элементов с одной стороны вы-
полнены закрытыми, а с другой стороны – 
открытыми и сопрягающимися с отвер-
стиями, выполненными для их крепления 
во внутренней стенке (19) нижнего канала 
(7) четвертой боковой стенки. 
Результат состоит в улучшении эксплуа-
тационных условий, снижении тепловых 
потерь нагревателя, а также в повышении 
его надежности и упрощении конструкции. 
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(54) Imitator al bateriei solare 
(57) Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii, 

şi anume la sistemele de alimentare electrică 
prin utilizarea bateriilor solare şi este destina-
tă pentru funcţionarea şi încercarea reglării 
extremale a consumului energetic în regim 
de putere maximă a bateriilor solare.  
Imitatorul bateriei solare este executat în 
formă de bloc de alimentare, care include 
două convertizoare de tensiune (1, 2) cu 
cvasirezonanţă cu curenţii de scurt circuit 
similari, primul (1) dintre acestea fiind execu-
tat cu caracteristica de sarcină apropiată de 
cea dreptunghiulară, iar cel de-al doilea (2) – 
cu caracteristica de sarcină apropiată de o li-
nie înclinată. Ieşirile convertizoarelor de ten-
siune (1, 2) sunt conectate consecutiv. 
Fiecare convertizor de tensiune (1, 2) cu 
cvasirezonanţă conţine un generator de im-
pulsuri de comutare, ieşirile căruia sunt unite 
cu bazele tranzistoarelor suportului semi-
punte, colectorul primului tranzistor al căruia 
este conectat la două bobine de rezonanţă, 
unite consecutiv, ieşirea cărora este conecta-
tă la o bornă a sursei de alimentare, la a do-
ua bornă a căreia este conectat  emitorul 
tranzistorului al doilea al suportului se-
mipunte. Convertizorul de tensiune (1, 2) mai 
conţine un condensator de rezonanţă, o bor-
nă a căruia este conectată la borna medie a 
suportului semipunte, iar a doua, prin bobina 
primară a transformatorului de ieşire cu sar-
cină − la borna comună a bobinelor de rezo-
nanţă. 
Tranzistoarele suporturilor semipunte ale fie-
cărui convertizor de tensiune (1, 2) sunt co-
nectate la generatoarele de impulsuri de co-
mutare în aşa mod, încât perioada de repeta-
re Tc a impulsurilor primului convertizor de 
tensiune (1) să corespundă condiţiei: 
Tc ≥ 2T0,  
unde T0 este perioada oscilaţiilor proprii, sta-
bilite de bobina de rezonanţă şi condensato-
rul de rezonanţă, iar perioada de repetare a 
impulsurilor convertizorului de tensiune (2) 
să corespundă condiţiei: 
2T0  ≥ Tc ≥ T0. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Solar battery simulator 
(57) The invention relates to the field of electrical 

engineering, namely to the electric power 
supply systems using solar batteries and is 
meant for the operation and test of the power 

consumption extremal regulation in the maxi-
mum power regime of the solar batteries. 
The solar battery simulator is made in the 
form of a power supply unit, including two 
quasi-resonant energy converters (1, 2) with 
similar short-circuit currents, the first (1) of 
which is made with the load characteristic 
close to the rectangular one, and the second 
(2) − with the load characteristic close to a 
slanting line. The outputs of the energy con-
verters (1, 2) are connected in series. 
Each quasi-resonant energy converter (1, 2) 
comprises a commutation pulse generator, 
the outputs of which are connected to the 
bases of the transistors of the half-bridge 
support, the collector of the first transistor of 
which is connected to two resonance throt-
tles, connected in series, the output of which 
is connected to one lead of the power supply, 
to the second lead of which it is connected 
the emitter of the second transistor of the 
half-bridge support. The energy converter (1, 
2) also comprises a resonance capacitor, 
one lead of which is connected to the aver-
age lead of the half-bridge support, and the 
second, through the primary winding of the 
output transformer with load − to the com-
mon lead of the resonance throttles. 
The transistors of the half-bridge support of 
each energy converter (1, 2) are connected 
to the commutation pulse generators so that 
the Tc pulse repetition period of the first en-
ergy converter (1) may comply with the con-
dition: 
Tc ≥ 2T0, 
where T0 is the period of proper oscillations 
specified by the resonance throttle and reso-
nance capacitor, and the pulse repetition pe-
riod of the second energy converter (2) may 
comply with the condition: 
2T0  ≥  Tc  ≥  T0. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Имитатор солнечной батареи 
(57) Изобретение относится к области элек-

тротехники, а именно к системам электро-
питания с использованием солнечных ба-
тарей и предназначено для работы и ис-
пытания экстремального регулирования 
энергопотребления в режиме максималь-
ной мощности солнечных батарей. 
Имитатор солнечной батареи выполнен в 
виде блока питания, который включает 
два квазирезонансных преобразователя 
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напряжения (1, 2) с одинаковыми токами 
короткого замыкания, первый (1) из кото-
рых выполнен с нагрузочной характери-
стикой, близкой к прямоугольной, а второй 
(2) − с нагрузочной характеристикой, близ-
кой к наклонной линии. Выходы преобра-
зователей напряжения (1, 2) соединены 
последовательно. 
Каждый квазирезонансный преобразова-
тель напряжения (1, 2) содержит генера-
тор импульсов коммутации, выходы кото-
рого соединены с базами транзисторов 
полумостовой стойки, коллектор первого 
транзистора которой подключен к двум 
резонансным дросселям, соединенным 
последовательно, выход которых подклю-
чен к выводу источника питания, ко вто-
рому выводу которого подключен эмиттер 
второго транзистора полумостовой стой-
ки. Преобразователь напряжения (1, 2) 
также содержит резонансный конденса-
тор, один вывод которого подключен к 
среднему выводу полумостовой стойки, а 
второй, через первичную обмотку выход-
ного трансформатора с нагрузкой − к об-
щему выводу резонансных дросселей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транзисторы полумостовых стоек каждого 
преобразователя напряжения (1, 2) под-
ключены к генераторам импульсов комму-
тации таким образом, чтобы период по-
вторения Тк импульсов первого преобра-
зователя напряжения (1) соответствовал 
условию: 
Тк  ≥ 2T0, 
где Т0 – период собственных колебаний, 
задаваемых резонансным дросселем и 
резонансным конденсатором, а период 
повторения импульсов второго преобра-
зователя напряжения (2) соответствовал 
условию: 
2T0 ≥ Тк  ≥ T0. 
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C08F 210/14 (2006.01)  
C07C 19/07 (2006.01) 

a 2008 0093 2008.03.28 4/2009 

14 MD 3896 G2 G03H 1/28 (2006.01)  
G03H 1/26 (2006.01) 

a 2008 0022 2008.01.25 4/2009 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
15 MD 3899 C2 A01H 4/00 (2006.01)  

C12N 1/38 (2006.01)  
A01N 45/00 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01) 

a 2009 0018 2009.02.23 5/2009 

16 MD 3900 G2 A23G 4/06 (2006.01)  
A61K 8/97 (2006.01)  
A61K 9/68 (2006.01)  
A61K 36/05 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  
A61K 36/31 (2006.01)  
A61Q 11/00 (2006.01)  
A61P 1/02 (2006.01)  
A61P 23/02 (2006.01)  
A61P 25/22 (2006.01)  
A61P 29/00 (2006.01) 

a 2007 0338 2007.12.21 5/2009 

17 MD 3901 G2 A23G 4/06 (2006.01)  
A61K 8/21 (2006.01)  
A61K 8/24 (2006.01)  
A61K 8/25 (2006.01)  
A61K 8/97 (2006.01)  
A61K 9/68 (2006.01)  
A61K 36/05 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  
A61K 36/31 (2006.01)  
A61P 1/02 (2006.01)  
A61Q 11/02 (2006.01) 

a 2007 0339 2007.12.21 5/2009 

18 MD 3902 G2 A23N 1/02 (2006.01)  
A23L 1/025 (2006.01)  
B01J 19/08 (2006.01) 

a 2008 0132 2008.05.19 5/2009 

19 MD 3904 G2 A61K 8/02 (2006.01)  
A61K 9/22 (2006.01)  
A61K 36/05 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  
A61K 36/31 (2006.01)  
A61K 31/10 (2006.01)  
A61P 1/02 (2006.01)  
A61Q 11/00 (2006.01) 

a 2008 0120 2008.05.07 5/2009 

20 MD 3907 C2 A61L 2/14 (2006.01)  
A61L 9/16 (2006.01) 

a 2008 0145 2008.05.27 5/2009 

21 MD 3908 C2 B28B 3/04 (2006.01)  
B28B 3/00 (2006.01)  
E04C 1/00 (2006.01) 

a 2008 0265 2008.10.24 5/2009 

22 MD 3909 G2 B41J 2/04 (2006.01)  
B41J 2/185 (2006.01)  
B41J 2/045 (2006.01)  
B41J 2/07 (2006.01)  
F04B 17/04 (2006.01) 

a 2006 0177 2006.06.30 5/2009 

23 MD 3910 G2 C01B 31/08 (2006.01)  
C01B 31/12 (2006.01)  
C01B 31/16 (2006.01)  
B01J 41/18 (2006.01)  
B01J 20/20 (2006.01) 

a 2008 0248 2008.09.30 5/2009 

24 MD 3911 G2 C02F 1/32 (2006.01)  
C02F 1/72 (2006.01)  
C02F 1/74 (2006.01)  
C02F 3/10 (2006.01)  
C02F 9/04 (2006.01)  
C02F 9/08 (2006.01)  
C02F 9/14 (2006.01)  
B01D 24/04 (2006.01)  
B01D 24/16 (2006.01)  
B01D 39/04 (2006.01)  
C02F 101/30 (2006.01)  
C02F 103/14 (2006.01)  
C02F 103/26 (2006.01)  
C02F 103/36 (2006.01) 

a 2008 0155 2008.06.11 5/2009 

25 MD 3912 G2 C02F 1/461 (2006.01)  
C02F 1/62 (2006.01)  
C02F 1/32 (2006.01)  
C02F 1/68 (2006.01)  
C02F 1/72 (2006.01)  

a 2008 0240 2008.09.18 5/2009 
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C02F 9/06 (2006.01)  
B09B 5/00 (2006.01)  
C01G 49/08 (2006.01)  
C02F 1/465 (2006.01)  
C02F 101/20 (2006.01)  
C02F 103/16 (2006.01) 

26 MD 3913 G2 C02F 1/22 (2006.01)  
C02F 9/00 (2006.01)  
C02F 103/04 (2006.01) 

a 2008 0244 2008.09.22 5/2009 

27 MD 3914 G2 C05D 9/02 (2006.01)  
C05F 5/00 (2006.01)  
C05G 5/00 (2006.01)  
C01C 3/12 (2006.01)  
B09B 3/00 (2006.01)  
C05D 3/02 (2006.01)  
C12F 3/00 (2006.01)  
A01B 79/02 (2006.01) 

a 2008 0128 2008.05.14 5/2009 

28 MD 3915 G2 C09B 26/02 (2006.01)  
C09B 45/18 (2006.01)  
C09B 56/02 (2006.01)  
C07C 281/08 (2006.01)  
C07F 1/08 (2006.01) 

a 2008 0133 2008.05.19 5/2009 

29 MD 3916 C2 F16D 1/08 (2006.01)  
F16D 3/16 (2006.01)  
F16D 3/18 (2006.01) 

a 2006 0277 2006.12.14 5/2009 

30 US 3917 C2 F23G 5/027 (2006.01)  
F23G 5/24 (2006.01)  
C10J 3/00 (2006.01)  
C10B 53/00 (2006.01)  
C10B 57/00 (2006.01) 

a 2006 0230 2006.09.20 5/2009 

31 MD 3918 G2 F25B 30/00 (2006.01)  
F25B 30/02 (2006.01)  
F25B 11/00 (2006.01) 

a 2008 0059 2008.02.26 5/2009 

32 MD 3919 G2 G01R 27/02 (2006.01)  
H01C 17/04 (2006.01) 

a 2008 0037 2008.02.15 5/2009 

33 MD 3920 C2 H01L 35/00 (2006.01)  
H01B 13/00 (2006.01)  
H01B 13/06 (2006.01) 

a 2006 0269 2006.12.04 5/2009 

 
 
 

 
FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  

eliberate la 2009.12.31 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

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

menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 MD 22 Z A61B 5/11 (2006.01) s 2009 0022 2006.12.21 5/2009 
2 MD 26 Z A61H 33/02 (2006.01)  

A61N 1/44 (2006.01)  
C25B 1/26 (2006.01)  
C25B 11/03 (2006.01)  
C25B 11/10 (2006.01) 

s 2009 0004 2008.09.18 5/2009 

3 MD 28 Z A61K 31/05 (2006.01)  
A61K 31/122 (2006.01)  
A61P 11/04 (2006.01) 

s 2008 0008 2008.10.27 5/2009 

4 MD 29 Z A61N 1/20 (2006.01)  
A61N 1/36 (2006.01)  
A61M 21/00 (2006.01)  
A61H 15/00 (2006.01) 

s 2008 0020 2008.11.14 5/2009 
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III
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 certi 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 
a ă în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot   consultate sau se pot comanda copii, 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  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 speci 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  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

CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING 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 

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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FF9E Brevete pentru soiuri de plante acordate / 
Granted plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорта растений 
 

Nr. 
crt. 

Nr. cererii /   
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  
denomina-
tion 
 

Patent 
number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки /  
Дата подачи                                       

   а. Патентообладатель            
 b. Селекционер                         

  Название вида 
  (Ботанический      
  таксон)      

Наименова-
ние сорта 

Номер патента / 
Дата предостав-
ления  

1 v 2003 0005 /  
2003.02.14 

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE CER-
CETĂRI PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 
 
b. COSOVAN Alexandra, MD; 
VOZIAN Valeriu, MD;  
CUDRIN Claudia, MD;  
TARAN Mihail, MD  

MAZĂRE  
(Pisum sativum L.  
sensu lato var.  
ecaducum) 
 
Peas  
(Pisum sativum L.  
sensu lato var.  
ecaducum) 
 
Горох  
(Pisum sativum L.  
sensu lato var.  
ecaducum) 

SANDRINA 56 / 2010.01.31 

2 v 2003 0048 /  
2003.06.30 

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE CER-
CETĂRI PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 
 
b. VOZIAN Valeriu, MD; 
GOLBAN Nicolae, MD; 
COSOVAN Alexandra, MD; 
VETROV Ecaterina, MD; 
VAHRUŞEV Natalia, MD; 
PETRUŞIN Natalia, MD; 
BELEAEV Nina, MD 

MAZĂRE  
(Pisum sativum L. var.  
ecaduco-glaucum) 
 
Peas  
(Pisum sativum L. var.  
ecaduco-glaucum) 
 
Горох  
(Pisum sativum L. var.  
ecaduco-glaucum) 
 

OMEGA 57 / 2010.01.31 

3 v 2005 0006 /  
2005.01.25 

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE CER-
CETĂRI PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 
 
b. VOZIAN Valeriu, MD; 
COSOVAN Alexandra, MD; 
CUDRIN Claudia, MD 

MAZĂRE  
(Pisum sativum L.  
sensu lato) 
 
Peas  
(Pisum sativum L.  
sensu lato) 
 
Горох  
(Pisum sativum L.  
sensu lato) 

VALEXA 58 / 2010.01.31 

 

 

 

 

 



MD - BOPI 1/2010                                                                                   PLANT VARIETIES 

 46 

FG9E Brevete pentru soiuri de plante 
eliberate la 2009.12.31 / 

Plant variety patents issued on 2009.12.31 / 
Выданные патенты на сорта растений 2009.12.31 

 
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  
предоставления 

1 v 2007 0007 / 
2007.05.29 

a. INSTITUTUL NAŢIONAL  
PENTRU VITICULTURĂ  
ŞI VINIFICAŢIE, MD 
 
b. GUZUN Nicolae, MD;  
OLARI Tudor, MD;  
ŢIPCO Margarita, MD;  
CAZAC Tudor, MD;  
DJURII Varvara, MD; 
NEZALZOVA Ira, MD; 
COGĂLNICEANU Ion, MD; 
SUPOSTAT Lidia, MD 

VIŢĂ-DE-VIE  
(Vitis vinifera L.) 
 
 
Grapevine  
(Vitis vinifera L.) 
 
Виноград  
(Vitis vinifera L.) 
 

MĂRGĂRITAR 47 / 2009.07.31 

2 v 2007 0008 / 
2007.05.29 

a. INSTITUTUL NAŢIONAL  
PENTRU VITICULTURĂ  
ŞI VINIFICAŢIE, MD 
 
b. GUZUN Nicolae, MD;  
OLARI Tudor, MD;  
ŢIPCO Margarita, MD;  
DJURII Varvara, MD 

VIŢĂ-DE-VIE  
(Vitis vinifera L.) 
 
Grapevine  
(Vitis vinifera L.) 
 
Виноград 
(Vitis vinifera L.) 

MUSCAT  
TIMPURIU 

48 / 2009.07.31 
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IV 
Mărci / Trademarks 

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI 
în modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. 
În conformitate cu Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. 

Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii 
pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.  

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile 
reînnoite prin procedura naţională.    

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor şi 
Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică în 
limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques 
internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul include toate datele referitoare la 
înregistrările internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni 
ce se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la 
adresa http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ sau http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ 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 
and English in the “Gazette OMPI des marques internationals / WIPO Gazette of International Marks”. The 
Official Bulletin includes all relevant data on new international registrations, renewals, subsequent 
designations as well as changes and other entries referred to the international registrations. The Official 
Bulletin is available for public on the WIPO site http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ or 
http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ and on the DVD carrier in the AGEPI library. 

 

P 

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

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

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

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

  Date of availability for public of the non-examined application 

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

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

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului     

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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

 
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de 
înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui 

reprezentant. O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele 
prevăzute în art. 30 din Lege. 

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

 

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 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) 019851 
(220) 2006.08.09 
(730) BAUSCH & LOMB INCORPORATED, US 

One Bausch & Lomb Place, Rochester, New 
York 14604-2701, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

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

 

05   - produse şi substanţe farmaceutice; produse  igie-
nice de uz medical; substanţe dietetice de uz 
medical; suplimente de vitamine, minerale şi nu-
tritive; material pentru pansamente; dezinfectan-
te; produse şi substanţe farmaceutice oftalmice; 
soluţii pentru lentile de contact, picături de ochi; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, fotografice, 
optice, de cântărit, de măsurat; aparate pen-
tru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice 
de înregistrare, discuri acustice; echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
oculare; lentile optice; ochelari; lentile; lentile 
de contact; containere pentru lentile de con-
tact; software de calculatoare; aparate de 
diagnostic pentru uz nemedical; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale şi medica-
le; membre, ochi şi dinţi artificiali; implanturi, 
aparate şi instrumente oftalmice, oculare şi 
care se referă la ochi; cristaline artificiale (len-
tile intraoculare); inserte de lentile intraocula-
re; implanturi de lentile intraoculare; implanturi 
intraoculare; suporturi pentru lentile intraocu-
lare (cristaline artificiale); lentile (inclusiv lenti-
lele care nu sunt exhaustive, proteze intraocu-
lare) pentru implantare chirurgicală; aparate, 
instrumente şi dispozitive medicale, chirurgi-
cale şi microchirurgicale pentru uz în procedu-
rile oftalmice, oculare şi care se referă la ochi; 
instrumente, aparate şi dispozitive chirurgica-
le oftalmice, oculare şi care se referă la ochi, 
aparate, instrumente şi dispozitive medicale şi 
chirurgicale utilizate în diagnosticul bolilor 
ochiului şi în tehnologiile chirurgicale oftalmi-
ce, oculare şi care sunt în legătură cu ochii şi 
părţi componente pentru acestea; aparate, 
instrumente şi dispozitive chirurgicale utilizate la 
injectarea cristalinelor artificiale (lentilelor intraocu-

lare); lasere medicale, chirurgicale, oftalmice, 
oculare, refractive şi care se referă la ochi, 
aberometre, topografe, microcheratoame, chera-
toame şi lame, dispozitive de facoemulsificare, 
instrumente chirurgicale oftalmice operate manu-
al, endoscoape, tonometre şi protectoare cornee-
ne; dispozitive medicale implantabile; bisturie şi 
lame pentru uz şi scopuri chirurgicale; instrumen-
te, aparate şi dispozitive chirurgicale, oftalmice şi 
oculare pentru uz în oftalmochirurgie; aparate şi 
instrumente pentru chirurgia neinvazivă; ochelari 
protectori şi tampoane pentru uz medical sau 
chirurgical; cristaline artificiale pentru implantare 
în ochi; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plas-
tice pentru ambalare (neincluse în alte clase); 
caractere tipografice; clişee; 

 

41   - educaţie; servicii şi instruire cu scopul educă-
rii consumatorilor şi specialiştilor în domeniul 
îngrijirii ochilor, sănătăţii ochilor şi în domeniul 
problemelor oftalmice; 

 

44   - informare medicală şi servicii medicale în 
domeniul îngrijirii ochilor, sănătăţii ochilor şi în 
domeniul problemelor oftalmice. 

 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.24; 26.11.01; 26.11.08. 
 
 
 
(210) 020090 
(220) 2006.10.02 
(730) AVIV-GROUP S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Ion Neculce nr. 19, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 
dreptul exclusiv: "®". 

(591) Culori revendicate: auriu, albastru-închis. 
(511) NCL(8) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii, toate produsele sus-menţionate, 
cu excepţia antigelurilor, lichidelor pentru 
transmisie, lichidelor de frână, preparatelor 
chimice pentru dizolvarea uleiurilor, lubrifianţi-
lor şi petrolului brut, produselor chimice pen-
tru purificarea uleiurilor şi dispersanţilor de 
ulei, antigelurilor şi agenţilor de degivrare, adi-
tivilor chimici pentru combustibil şi lubrifianţi, 
aditivilor chimici pentru substanţe luminescen-
te, combustibil şi materiale de încălzire, gaze 
propan şi butan pentru scopuri industriale; 

 

06   - produse metalice care nu sunt incluse în alte 
clase. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.20; 26.02.07; 27.03.05. 
 
 
 
(210) 020498 
(220) 2006.12.20 
(730) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstven-

nostyu "ELMOS Werkzeuge" (Limited Li-
ability Company), RU 
d. 43, Altufyevskoye sh., 127410, Moscow, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07   - fiare de sudat acţionate cu gaz; aparate de 

sudat acţionate cu gaz; suflaiuri de tăiere ac-
ţionate cu gaz şi suflaiuri de sudare acţionate 
cu gaz; maşini electrice de sudat cu arc elec-
tric şi cu plasmă; compresoare; aerografe; 
piese de schimb şi accesorii pentru produsele 
enumerate mai sus. 

 

 
 
 
(210) 021203 
(220) 2007.05.10 
(730) Electromotor- Service S.R.L., MD 

Str. Pădurii nr. 21/2, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 

reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acusti-
ce; distribuitoare automate şi mecanisme pen-
tru aparate cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament pentru prelu-
crarea informaţiei şi calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

37   - reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 25.03.01; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 021935 
(220) 2007.09.18 
(730) S.C. S & H HOLDING S.A.L., LB 

Alashrafie-Al Siufi, Blocul Abdulah Hanna,  
Beirut, Liban 

(540)  
 
 

 
 
(591) Culori revendicate: alb, vişiniu, bej. 
(511) NCL(9) 
30   - cafea; 
 

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

 

(531) CFE(5) 09.01.09; 09.01.25; 27.05.13; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022011 
(220) 2007.10.09 
(730) CHIRA-PRIM S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 13, bloc 2, ap. 1, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou;  
servicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate, cu excepţia regrupării diferitor 
produse pentru terţi, ce permite consumatori-
lor de a le vedea şi de a le procura comod  în 
punctele de vânzare cu amănuntul şi în punc-
tele de vânzare angro sau pe site-uri web 
care propun articole de consum curent prin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet; agenţiilor de import-export; publicită-
ţii on-line prin reţea informatică; organizării 
saloanelor şi expoziţiilor în scopuri comerciale  
sau publicitare; serviciilor de comandă prin 
metode informatizate pentru terţi prin inter-
mediul terminalelor telefonice şi informatice 
pentru o largă gamă de produse; planificării 
publicităţii şi  promovării vânzărilor; gestionării 
afacerilor şi consultaţiilor în activitatea comer-
cială; 

 

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

 

 
 
 
(210) 022338 
(220) 2007.11.21 
(730) IVASI Liudmila, MD 

Bd. Decebal nr. 23, ap. 5, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
44   - servicii veterinare; servicii de agricultură, hor-

ticultură şi de silvicultură. 
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Cereri de înregistrare / 
Applications for registration 

 
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare 
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal  sau prin  intermediul  unui  reprezentant. 
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 

din Lege. 

Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea depusă 
poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea 
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea 
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 din Lege. 

 

 

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

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

Any interested person may to file with AGEPI the reasoned observations concerning rejection of the 
filed application in accordance with the Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition against regis-
tration of a trademark on the ground of provisions of the Art. 8 of the Law within three months following 
the date of publishing the data concerning the filed application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Î 

I 
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(210) 020086 
(220) 2006.10.18 
(730) ALCO-KAIZER S.R.L., MD 

Str. Grenoble nr. 161 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
21   - sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.22. 
 
 
 
(210) 020199 
(220) 2006.10.27 
(730) ALCO-KAIZER S.R.L., MD 

Str. Grenoble nr. 161 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
21   - sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.05; 27.01.01; 27.01.06; 
27.05.22. 

 
 
 
(210) 025700 
(220) 2009.08.28 
(730) ŢURCAN Vladimir, MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 104, ap. 8,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
ŢURCAN Valentin, MD  
Str. Vasile Alecsandri nr. 104, ap. 8,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "Banquet", "premium", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 
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(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-

zare temporară. 
 

(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 025701 
(220) 2009.08.28 
(730) ŢURCAN Vladimir, MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 104, ap. 8,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

   ŢURCAN Valentin, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 104, ap. 8,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "RESTAURANT", "B" şi "P", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-

zare temporară. 
 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 26.07.01; 26.11.12; 
27.01.12; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 025860 
(220) 2009.09.15 
(730) HiperMedia Grup S.R.L., MD 

Str. Albişoara nr. 76/6, ap. 69, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.06; 26.11.06; 26.11.09; 
27.01.03; 27.05.01; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 025875 
(220) 2009.09.17 
(730) PIT Olena, UA 

Ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd, 
Ucraina 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025876 
(220) 2009.09.17 
(730) PIT Olena, UA 

Ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd, 
Ucraina 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025881 
(220) 2009.09.18 
(730) APĂ BUNĂ S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Mioriţa nr. 10,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "APĂ". 
(511) NCL(9) 
32   - apă, inclusiv apă  minerală şi gazoasă. 
 

 

(210) 025912 
(220) 2009.09.24 
(730) CAMPERO INTERNATIONAL CORP., VG 

P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Insulele 
Virgine Britanice 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: ®. 
(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, galben-

auriu, alb, brun-închis, roşiatic-brun-deschis. 
(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-

zare temporară. 
 

(531) CFE(5) 03.07.03; 03.07.24; 03.07.25; 09.07.17; 
26.04.15; 27.05.03; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 025940 
(220) 2009.10.21 
(730) CIUHRII Veaceslav, MD 

Str. Primăverii nr. 25-A,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi 
materiale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 025941 
(220) 2009.10.21 
(730) CIUHRII Veaceslav, MD 

Str. Primăverii nr. 25-A,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 025942 
(220) 2009.10.22 
(730) PROVIODER-EXIM S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 1, MD-2089, Goianii Vechi, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

verde-închis, galben-suriu, roz-pal. 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

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

 

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.15; 02.01.23; 24.07.23; 
25.01.06; 27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 025944 
(220) 2009.10.02 
(730) TĂBĂCARU Rodion, MD 

Str. N. Testemiţeanu nr. 13, bloc 2, ap. 46, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale, 
organizarea târgurilor, adunarea mărfurilor şi 
a produselor pentru facilitarea examinării şi 
achiziţionării lor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 27.05.01. 
 



MĂRCI  MD - BOPI 1/2010 

 59

(210) 025946 
(220) 2009.10.02 
(730) Universal City Studios LLLP, US 

100 Universal City Plaza, Universal City,  
California 91608, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii; furnizarea serviciilor de tele-

comunicaţii; servicii de difuzare de programe 
de televiziune; servicii de difuzare a semnale-
lor video şi a programelor de televiziune la 
solicitare; difuzarea programelor de televiziu-
ne şi a filmelor cinematografice încărcabile; 
difuzarea programelor de televiziune, a filme-
lor cinematografice, materialelor audio, video 
şi audiovizuale prin Internet; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; montaj şi distribuire de 
programe de televiziune şi filme  cinematogra-
fice; servicii de întocmire a programelor de 
televiziune; furnizare de programe video şi de 
televiziune la solicitare; furnizare de programe 
video, de televiziune şi filme cinematografice 
neîncărcabile; montaj şi distribuire de jocuri 
interactive, jocuri video şi jocuri pentru dispo-
zitive mobile; servicii de distracţii, şi anume 
furnizare de jocuri on-line, jocuri de reţea, 
jocuri interactive, jocuri video şi jocuri pentru 
dispozitive mobile. 

 

 
 
 
(210) 025947 
(220) 2009.10.02 
(730) Orion Corporation, FI 

Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda 
(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 

(210) 025948 
(220) 2009.10.02 
(310) 813358 
(320) 2009.09.28 
(330) NZ 
(730) Universal City Studios LLLP, US 

100 Universal City Plaza, Universal City,  
California 91608, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - servicii de telecomunicaţii; servicii de teleradio-

difuziune, organizarea şi difuzarea posturilor 
de televiziune şi emisiunilor prin reţele prin 
cablu şi prin cele fără fir; difuzare de filme, de 
posturi de televiziune şi emisiuni, precum şi 
de posturi şi de emisiuni ce cuprind teletext şi 
videotext; organizarea şi asigurarea accesului 
utilizatorilor la diverse reţele de comunicaţii, 
inclusiv la sisteme interactive, inclusiv pentru 
transmiterea de date; colectarea, livrarea şi 
transmiterea mesajelor, a mesajelor mass-
media şi a datelor de cercetări de marketing 
(inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice 
şi/sau prin intermediul calculatorului); transmi-
terea sunetului şi a imaginii prin satelit; difuza-
rea de date prelucrate şi neprelucrate prin 
satelit; încărcarea şi actualizarea software de 
operare prin cablu sau prin satelit; difuzarea 
televiziunii cu plată, inclusiv a celei oferite la 
comandă şi contra plată pentru vizionarea 
posturilor de televiziune şi, de asemenea, 
oferită persoanelor terţe sub forma unor plat-
forme digitale; oferire de informaţii către terţi 
referitoare la posturi de televiziune, informaţii 
cu privire la teleemisiuni prin intermediul reţe-
lelor fără fir sau prin cele gestionate; servicii 
operaţionale (on-line) şi servicii de transferuri, 
inclusiv transmiterea de informaţii şi mesaje 
inclusiv prin e-mail-uri (prin poştă electronică); 
activitatea posturilor de televiziune care pres-
tează servicii de teleshopping; administrarea 
reţelelor de comunicaţii prin intermediul unor 
tehnologii de multimedia digitale, inclusiv pen-
tru accesul la Internet, teleshopping şi tele-
banking, inclusiv pentru utilizarea pentru ecra-
ne de televiziune; administrarea reţelelor pen-
tru transmiterea mesajelor, imaginilor, textului, 
vocii şi datelor; transferuri de informaţii, inclu-
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siv transmiterea sunetului, imaginilor şi date-
lor; transferuri de date privind plăţile; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; servicii de televiziune de 
divertisment; servicii de divertisment sub for-
mă de filme, muzică, sport, video şi de teatru; 
producţia, prepararea, prezentarea, distribui-
rea, licenţierea, sindicalizarea, crearea de 
reţele, vânzarea şi închirierea de posturi de 
televiziune, teletext şi videotext, posturi de 
televiziune de filme, filme animate şi de înre-
gistrări de sunet şi de video; producţia de 
divertismente în direct; producţia de divertis-
mente de televiziune; producţia şi închirierea 
materialelor educaţionale şi instructive; orga-
nizarea, producţia şi prezentarea evenimente-
lor pentru scopuri educaţionale, culturale sau 
de divertisment; organizarea, producţia şi 
prezentarea competiţiilor, concursurilor, jocu-
rilor, testelor, expoziţiilor, evenimentelor spor-
tive, spectacolelor, spectacolelor rutiere, eve-
nimentelor de scenă, spectacolelor de teatru, 
concertelor, spectacolelor în direct şi eveni-
mentelor cu participarea audienţei; organiza-
rea şi acordarea divertismentelor şi instruirii 
cu accesarea prin intermediul reţelelor de 
comunicare şi a celor de calculatoare; oferirea 
informaţiilor referitoare la oricare dintre servi-
ciile menţionate anterior. 

 

(531) CFE(5) 27.05.09; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 025949 
(220) 2009.10.02 
(730) Universal City Studios LLLP, US 

100 Universal City Plaza, Universal City,  
California 91608, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii; furnizarea serviciilor de tele-

comunicaţii; servicii de difuzare de programe 
de televiziune; servicii de difuzare a semnale-
lor video şi a programelor de televiziune la 
solicitare; difuzarea programelor de televiziu-
ne şi a filmelor cinematografice încărcabile; 
difuzarea programelor de televiziune, a filme-

lor cinematografice, materialelor audio, video 
şi audiovizuale prin Internet; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; montaj şi distribuire de 
programe de televiziune şi filme  cinematogra-
fice; servicii de întocmire a programelor de 
televiziune; furnizare de programe video şi de 
televiziune la solicitare; furnizare de programe 
video, de televiziune şi filme cinematografice 
neîncărcabile; montaj şi distribuire de jocuri 
interactive, jocuri video şi jocuri pentru dispo-
zitive mobile; servicii de distracţii, şi anume 
furnizare de jocuri on-line, jocuri de reţea, 
jocuri interactive, jocuri video şi jocuri pentru 
dispozitive mobile. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.06; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 025950 
(220) 2009.10.12 
(730) VIOTOP S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 30/1- 39, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 025951 
(220) 2009.10.15 
(730) Intelligent Business Solutions S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Bucureşti nr. 59,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 
 



MĂRCI  MD - BOPI 1/2010 

 61

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 20.01.17. 
 
 
 
(210) 025952 
(220) 2009.10.06 
(730) GALUPA Dumitru, MD 

Bd. Moscova nr. 8, ap. 33,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 

(210) 025954 
(220) 2009.10.06 
(730) GURDIS Andrian, MD 

Str. Vitalie Tulnic nr. 15,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

 
 
 
(210) 025955 
(220) 2009.10.06 
(730) GURDIS Andrian, MD 

Str. Vitalie Tulnic nr. 15,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

deschis, verde-deschis, verde-închis, roşu, 
galben, oranj, negru. 

(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.15; 02.09.17; 29.01.15. 
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(210) 025956 
(220) 2009.10.06 
(730) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 

NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - prosoape de hârtie, şerveţele de faţă, şerveţe-

le de toaletă, şerveţele de masă din hârtie; 
 

35   - publicitate referitoare la produse absorbante 
de ştergere. 

 

 
 
 
(210) 025957 
(220) 2009.10.06 
(310) 77/708,027 
(320) 2009.04.06 
(330) US 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - scutece-chilot de unică folosinţă. 
 

 
 
 
(210) 025958 
(220) 2009.10.06 
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 025959 
(220) 2009.10.07 
(730) MARS, INCORPORATED, US 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

deschis, roşu, alb, negru, cafeniu, gri, azuriu, 
albastru-deschis, verde, portocaliu, roz, lilia-
chiu. 

(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale, pă-
sări şi peşti vii; fructe şi legume proaspete; 
seminţe, plante şi flori naturale; alimente pen-
tru animale, păsări şi peşti şi aditivi la alimen-
tele pentru animale, păsări şi peşti, cuprinse 
în clasa 31; alimente fortifiante pentru anima-
le, păsări şi peşti; oxid de calciu pentru furaje; 
scoarţe de copac; băuturi pentru animale de 
companie; rădăcini de uz alimentar; os de 
sepie; oase şi obiecte comestibile de meste-
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cat pentru animale; umplutură pentru toaleta 
animalelor; aşternuturi pentru animale; produ-
se pentru litiere; nisip aromatic pentru animale 
de companie. 

 

(531) CFE(5) 03.01.08; 03.01.19; 05.05.20; 08.07.22; 
11.03.20; 24.05.20; 24.05.25; 25.01.06; 27.05.20; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 025960 
(220) 2009.10.07 
(730) COZACENCO Leonid, MD 

Str. Maria Tănase nr. 11,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - peşte; totalitatea produselor din peşte incluse 

în clasa 29. 
 

(531) CFE(5) 03.09.01; 03.09.05; 03.09.07; 03.09.10; 
24.01.09; 24.01.15; 27.05.22; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 025961 
(220) 2009.10.07 
(730) KOSS CORPORATION, US 

4129 North Port Washington Avenue, Milwau-
kee, Wisconsin 53212-1052, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, 

topografic, pentru fotografie, cinematografie, 
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, veri-
ficare, de salvare şi învăţământ; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, distribuirea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau co-
manda curentului electric; aparate pentru în-
registrarea, transmiterea, reproducerea sune-
tului sau imaginilor; suporturi magnetice de 
informaţie, discuri acustice; automate de vân-
zare şi mecanisme pentru aparate cu pre-
plată; case de marcat; maşini de calculat, 
echipamente de prelucrare a datelor şi calcu-
latoare; echipament pentru stingerea incendi-
ilor; playere portabile audio, aparate portabile 
pentru înregistrări audio; periferice de calcula-
tor; boxe audio, căşti audio; căşti duble; mi-
crofoane, telefoane mobile; căşti de protecţie 
a organului auditiv de uz industrial; hardware 
audio digitale cu receptor şi transmiţător în-
corporat; hardware video digitale cu receptor 
şi transmiţător încorporat; dispozitive digitale 
pentru conţinut în flux; software; radiorecep-
toare cu ceas. 

 

 
 
 
(210) 025962 
(220) 2009.10.07 
(730) KOSS CORPORATION, US 

4129 North Port Washington Avenue, Milwau-
kee, Wisconsin 53212-1052, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, 

topografic, pentru fotografie, cinematografie, 
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, veri-
ficare, de salvare şi învăţământ; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, distribuirea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau co-
manda curentului electric; aparate pentru în-
registrarea, transmiterea, reproducerea sune-
tului sau imaginilor; suporturi magnetice de 
informaţie, discuri acustice; automate de vân-
zare şi mecanisme pentru aparate cu pre-
plată; case de marcat; maşini de calculat, 
echipamente de prelucrare a datelor şi calcu-
latoare; echipament pentru stingerea incendi-
ilor; playere portabile audio, aparate portabile 
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pentru înregistrări audio; periferice de calcula-
tor; boxe audio, căşti audio; căşti duble; mi-
crofoane, telefoane mobile; căşti de protecţie 
a organului auditiv de uz industrial; hardware 
audio digitale cu receptor şi transmiţător în-
corporat; hardware video digitale cu receptor 
şi transmiţător încorporat; dispozitive digitale 
pentru conţinut în flux; software; radiorecep-
toare cu ceas; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; proiectare şi dezvoltare de har-
dware şi software; servicii de cercetare în 
domeniul acusticii; engineering în domeniul 
acusticii; cercetări audio; servicii de manage-
ment on-line care permit utilizatorilor de a 
gestiona şi de a configura dispozitivele video 
prin reţeaua globală de calculatoare; servicii 
de management on-line care permit utilizatori-
lor de a gestiona şi de a configura dispozitive-
le audio prin reţeaua globală de calculatoare; 
servicii pe bază de web-site cu conexiuni cu 
alte site-uri care oferă livrarea electronică a 
conţinutului audio şi video pentru terţi. 

 

 
 
 
(210) 025963 
(220) 2009.10.28 
(730) Crescoprim S.R.L., MD 

Str. Hristo Botev nr. 19/2,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 025964 
(220) 2009.10.07 
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice pentru 

tratarea şi prevenirea bolilor şi tulburărilor 
urologice şi de prostată. 

 

 
 
 
(210) 025965 
(220) 2009.10.07 
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice pentru 

tratarea şi prevenirea bolilor şi tulburărilor 
urologice şi de prostată. 
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(210) 025966 
(220) 2009.10.08 
(730) MUSIENCO Alexandru, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 204/1,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - peşte; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.24; 03.09.12; 03.09.24; 25.07.22; 
26.01.02; 26.01.04; 26.01.16; 26.11.13; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 025967 
(220) 2009.10.09 
(730) Obscestvo s ogranicennoi otvetstven-

nostiu "Rubin", UA 
Ul. Svjatoshinskaja, d. 6. kv. 126, 03115,  
Kiev, Ucraina 

(540)  
 
 

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

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, foto-
grafice, cinematografice, optice, de cântărire, 
de măsurare, de semnalizare, de control (veri-
ficare), de siguranţă (salvare) şi didactice; apa-
rate şi instrumente pentru conducerea, distribu-
irea, transformarea, acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea su-
netului sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; distribuitoare au-
tomate şi mecanisme pentru aparate cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de calcu-
lat, echipament pentru prelucrarea informaţiei 
şi calculatoare; calculatoare; hardware de cal-
culatoare; software de calculatoare; dispozitive 
periferice de calculator; sisteme de calculator; 
calculatoare portabile; tastaturi de calculator; 
programe de calculator; programe de calcula-
tor de deservire operativă; compact-discuri; 
monitoare; accesorii şi componente de calcula-
tor; blocuri de memorie şi microprocesoare 
(scheme integrale); notebook-uri; discuri de 
calculator pentru stocarea datelor; interfeţe (de 
calculator); dispozitive pentru prelucrarea in-
formaţiei; blocuri de memorie pentru calculator; 
extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; 

 

37   - instalarea, deservirea tehnică şi repararea 
calculatoarelor; 

 

42   - designul şi elaborarea tehnicii de calcul şi 
software de calculatoare; restabilirea bazelor 
de date de calculator; instalarea programelor 
de calculator; dublarea programelor de calcu-
lator; închirierea calculatoarelor; deservirea 
programelor de calculator; reînnoirea progra-
melor de calculator; elaborarea programelor 
de calculator; consiliere în domeniul tehnicii 
de calcul; analiza sistematică a calculatoare-
lor; elaborarea sistemelor informaţionale; 
convertirea datelor şi a programelor de calcu-
lator; deservirea şi elaborarea paginilor web. 

 

 
 
 
(210) 025968 
(220) 2009.10.08 
(730) Aktsionerne tovarystvo zakrytogo typu 

"Kharkivska biskvitna fabryka", UA 
Vul. Lozivska, 8, m. Kharkiv, 61017, Ucraina 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - făină şi preparate făcute din cereale, pâine, 

produse de patiserie şi cofetărie; biscuiţi; brio-
şe; napolitane; produse de patiserie pentru 
decorarea pomilor de Crăciun; produse de 
patiserie pe bază de gelatină; produse de 
patiserie din aluat dulce predominant umplute; 
produse de patiserie pe bază de arahide; pro-
duse de patiserie pe bază de migdale; pate-
uri; cacao; produse de cacao; caramelă; 
bomboane; bomboane de lemn dulce; bom-
boane de mentă; biscuiţi-crackere; dropsuri, 
drajeuri; marţipan; masă de lapte dulce pentru 
produse de patiserie (creme); pastile (produse 
de patiserie); petit-foure; fursecuri; prăjituri; 
dulciuri (produse de patiserie); pop-corn; pra-
line, turte dulci; budinci; pudră pentru produse 
de patiserie din aluat dulce; zahăr; aluat dulce 
pentru produse de patiserie; dulciuri; pesmeţi; 
sandvişuri; torte cu fructe şi boabe; decoraţi-
uni comestibile pentru produse de patiserie 
din aluat dulce; halva; fulgi de cereale; cioco-
lată, produse de panificaţie. 

 

 
 
 
(210) 025969 
(220) 2009.10.08 
(730) Astellas Pharma Inc., JP 

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8411, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse şi substanţe farmaceutice, în special 

preparate şi substanţe antimicrobiene. 
 

 
 
 
(210) 025970 
(220) 2009.10.08 
(730) Astellas Pharma Inc., JP 

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8411, Japonia 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse şi substanţe farmaceutice, în special 

preparate şi substanţe antimicrobiene. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025971 
(220) 2009.10.09 
(730) Dogadan Gida Ürünleri Sanayi ve Pazar-

lama A.S., TR 
Çankiri Devlet Karayolu 7. Km. Akyurt,  
Ankara, 06750, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, galben, alb. 
(511) NCL(9) 
05   - substanţe şi alimente dietetice de uz medical, 

alimente pentru sugari, tizane, infuzii medici-
nale, ierburi medicinale; concentrate de ier-
buri de uz medical, ceaiuri din ierburi de uz 
medical, ceaiuri de slăbit de uz medical, cea-
iuri cu ginseng de uz medical; 

 

30   - cafea; ceai; ceai negru; ceai verde; ceai de 
salvie; ceai de tei; ceai de cimbru; ceai în 
pacheţele; frunze de ceai; ceaiuri extrase din 
frunze de plante; ice tea; cacao, zahăr, orez, 
tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi 
preparate făcute din cereale, pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, 
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, 
muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 25.03.01; 25.03.03; 26.01.18; 27.05.24; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 025972 
(220) 2009.10.15 
(730) DĂNUŢĂ Gheorghe, MD 

MD-3431, Lăpuşna, Hînceşti,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; studiul pieţei, inves-
tigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, 
susţinere în comercializarea produselor din 
clasa 11, import-export; servicii prestate de 
reţele de magazine specializate, recepţiona-
rea comenzilor, servicii de publicitate şi de 
promovare a produselor din clasa 11; servicii 
de publicare a textelor publicitare, servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro, participarea şi 
organizarea  expoziţiilor în scopuri comercia-
le, organizarea şi participarea la târguri în 
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu 
publicul, distribuirea eşantioanelor, demon-
strare şi etalare de produse. 

 

 
 
 
(210) 025973 
(220) 2009.10.09 
(730) DOMENTEAN Valentin, MD 

MD-6520, Delacău, Anenii-Noi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - produse imprimate; materiale didactice şi de 

instruire; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.23; 07.01.01; 07.01.03; 
26.04.14; 26.04.17; 27.07.01; 28.05.00. 

 
 
 

(210) 025974 
(220) 2009.10.09 
(730) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 

NEENAH, Wisconsin 54956,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, bleu, alb, negru, 

galben, roz. 
(511) NCL(9) 
16   - prosoape de hârtie, şerveţele de masă de 

hârtie, şerveţele de toaletă, şerveţele de faţă 
de unică folosinţă. 

 

(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.15; 03.02.01; 03.02.03; 
03.02.24; 03.02.25; 27.05.21; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 025975 
(220) 2009.10.12 
(730) BUZHOR Sergey, MD 

Str. Cireşilor nr. 65,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.07.02; 05.07.03; 
24.09.01; 24.09.12; 24.09.16; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 025976 
(220) 2009.10.15 
(730) ILCENCO Vsevolod, MD 

Bd. Dacia nr. 60, bloc 5, ap. 9, MD-2043,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "prestige line". 
(511) NCL(9) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

 
 
 
(210) 025977 
(220) 2009.10.15 
(730) ILCENCO Vsevolod, MD 

Bd. Dacia nr. 60, bloc 5, ap. 9,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

(210) 025978 
(220) 2009.10.15 
(730) ILCENCO Vsevolod, MD 

Bd. Dacia nr. 60, bloc 5, ap. 9,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 025979 
(220) 2009.10.12 
(730) Hansen Beverage Company, a Delaware 

corporation, US 
550 Monica Circle, Suite 201, Corona,  
California 92880, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - suplimente alimentare; 
 

32   - băuturi nealcoolice. 
 

 
 
 
(210) 025980 
(220) 2009.10.12 
(730) Hansen Beverage Company, a Delaware 

corporation, US 
550 Monica Circle, Suite 201, Corona,  
California 92880, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - suplimente alimentare; 
 

32   - băuturi nealcoolice. 
 

(531) CFE(5) 03.06.03; 03.07.19; 26.11.07; 26.11.13; 
26.11.25. 

 
 
 
(210) 025982 
(220) 2009.10.12 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITER-

SKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,  
Ucraina 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
 

(210) 025983 
(220) 2009.10.12 
(730) BORA Sinan, MD 

Str. Alexandru Cristea  nr. 45,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări an-
gro şi cu amănuntul a preparatelor farmaceu-
tice, optice; operaţii de export-import; comer-
cializarea mărfurilor; comercializarea produ-
selor; servicii prestate de magazine; servicii 
de vânzări prestate de farmacii; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 025984 
(220) 2009.10.12 
(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; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 025985 
(220) 2009.10.21 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD 

MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

gri. 
(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) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 05.05.22; 
26.01.05; 26.11.13; 26.11.21; 27.05.03; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 025986 
(220) 2009.10.21 
(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; 

 

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. 

 

(531) CFE(5) 05.05.21; 24.15.13; 26.01.05; 26.01.06; 
26.11.21; 26.11.25; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 025987 
(220) 2009.10.21 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD 

MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
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(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; co-
mercializarea produselor în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine. 

 

(531) CFE(5) 24.15.13; 26.01.05; 26.11.21; 26.11.25; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 025988 
(220) 2009.10.21 
(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) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025989 
(220) 2009.10.16 
(730) COLECT CAPITAL GRUP S.R.L., MD 

Str. Kiev nr. 3/3, ap. 14,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, oranj. 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare; 
 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.02; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 025990 
(220) 2009.10.15 
(730) KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 

fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025991 
(220) 2009.10.13 
(730) ZAPOROJAN Igor, MD 

Str. George Meniuc nr. 21/2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: auriu, roşu, bordo, oranj, 
galben. 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de îngri-
jire a frumuseţii pentru oameni. 

 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.10; 24.01.07; 24.01.10; 
24.01.15; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 025993 
(220) 2009.10.15 
(730) BUX Boris, MD 

Bd. Moscova nr. 5, ap. 217,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.23; 02.01.25; 02.05.02; 
02.05.23; 02.05.25. 

 
 
 
(210) 025994 
(220) 2009.10.16 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemi-

cal Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia- 
Herţegovina 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 025995 
(220) 2009.10.16 
(730) AGENT - TURA S.R.L., MD 

Bd.  Moscova nr. 8,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - transport; organizarea călătoriilor. 
 

 
 
 
(210) 025996 
(220) 2009.10.15 
(730) Wyeth, a Delaware Corporation, US 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate alimentare pentru sugari; suplimen-

te şi produse alimentare pentru sugari, copii 
mici şi copii; 

 

29   - lapte şi produse pe bază de lapte, şi anume 
alimente pentru sugari, copii mici şi copii. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025997 
(220) 2009.10.15 
(730) Wyeth, a Delaware Corporation, US 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - lapte şi produse pe bază de lapte, şi anume 

alimente pentru sugari, copii mici şi copii. 
 

 
 
 
(210) 025998 
(220) 2009.10.15 
(730) Orion Corporation, FI 

Orionintie 1,  02200 Espoo, Finlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - geluri, creme, pomezi şi alifii igienice; 
 

05   - preparate farmaceutice de uz uman; produse 
igienice pentru medicină. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 025999 
(220) 2009.10.15 
(730) Orion Corporation, FI 

Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - geluri, creme, pomezi şi alifii igienice; 
 

05   - preparate farmaceutice de uz uman; produse 
igienice pentru medicină. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 026000 
(220) 2009.10.19 
(730) ZORILE S.A., MD 

Calea Ieşilor nr. 8,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, gri. 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.11.01; 27.05.11; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 026001 
(220) 2009.10.16 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR 

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No.:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice aplicate în tratarea gri-

pei şi răcelii; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 026002 
(220) 2009.10.16 
(730) CĂRBUNE Iurii, MD 

Str. Marii Adunări Naţionale nr. 10, ap. 60, 
MD-6439, Nisporeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 026005 
(220) 2009.10.16 
(730) CĂRBUNE Iurii, MD 

Str. Marii Adunări Naţionale nr. 10, ap. 60, 
MD-6439, Nisporeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 
 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 25.05.03; 26.04.11; 26.04.18; 26.04.24; 
26.11.09; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 026006 
(220) 2009.10.16 
(730) Agan Chemical Manufacturers Ltd., IL 

Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,  
Ashdod 77102, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - erbicide. 
 

 
 
 
(210) 026007 
(220) 2009.10.26 
(730) Le Bridge Corporation Limited S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Varniţa nr. 6,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.11.08; 27.05.24; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 026008 
(220) 2009.10.26 
(730) Sofitlux S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD 
Bd. Decebal nr. 99/3, of. 515,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.03.02; 01.03.13; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 026009 
(220) 2009.10.20 
(730) ANTON Viorica, MD 

Str. Kiev nr. 16, bloc 1, ap. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 07.03.11; 07.03.15; 26.03.04; 26.03.23; 
26.04.03; 26.04.11; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 026012 
(220) 2009.10.20 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITER-

SKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,  
Ucraina 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 



MD - BOPI 1/2010 TRADEMARKS 

 76

(210) 026013 
(220) 2009.10.21 
(730) IMUNOTEHNOMED S.R.L., societate  

comercială, MD 
Str. Grenoble nr. 149/A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis C 100 M 42 

Y 0 K 5; albastru-deschis C 64  M 0 Y 6  K 0. 
(511) NCL(9) 
44   - servicii medicale, practică medicală; alte acti-

vităţi de asistenţă medicală; servicii de igienă 
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau 
animale. 

 

(531) CFE(5) 26.04.19; 27.01.02; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 026015 
(220) 2009.10.19 
(730) Holiday Service S.R.L., MD 

Str. A. Puşkin nr. 44/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - transport; organizarea călătoriilor. 
 

 
 
 
(210) 026016 
(220) 2009.10.16 
(310) 2009708117 
(320) 2009.04.16 
(330) RU 
(730) GOLDEN BRANDS LIMITED, CY 

Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT 
BLOCK  B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, 
Cipru 

(540)  
 
 

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

ne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; alginate alimentare; anşoa; ara-
hide preparate; albumine de uz alimentar; 
albuş de ouă; bob sub formă de conservă; 
boabe de soia conservate de uz alimentar; 
bulionuri; dulceaţă de ghimbir; materii grase 
pentru fabricarea de grăsimi comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conserva-
tă; ciuperci conservate; carne de vânat; gela-
tină de uz alimentar; aspic de carne; jeleuri 
comestibile; jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; 
grăsime de cocos; ulei de oase comestibil; 
untură de porc; seu comestibil; grăsimi co-
mestibile; gustări pe bază de fructe; mezeluri; 
stafide uscate; caviar; cazeină de uz alimen-
tar; varză murată; ihtiocol de uz alimentar; 
sângerete; conserve de carne; conserve de 
legume; conserve de peşte; conserve de fruc-
te; concentrate de bulion; castraveciori; creve-
te; cremă de unt; crochete alimentare; crisali-
de de viermi de mătase, pentru alimentaţie 
umană; laminarii prăjite; languste, cu excepţia 
celor vii; somon; ceapă conservată; margari-
nă; marinată din legume tocate cu condimen-
te picante; marmeladă; uleiuri vegetale; ulei 
de cocos; ulei de rapiţă; ulei de porumb; ule-
iuri comestibile; ulei de porumb; ulei de măsli-
ne; ulei de palmier; ulei de susan; ulei de floa-
rea-soarelui; ulei de nuci de palmier; unt de 
arahide; unt de cacao; unt; midii, cu excepţia 
celor vii; migdale măcinate; măduvă de ani-
male de uz alimentar; moluşte comestibile, cu 
excepţia celor vii; lapte; lapte de soia (înlocui-
tor de lapte); făină de peşte pentru alimentaţie 
umană; pulpă de fructe; carne; carne conser-
vată; legume conservate; legume uscate; 
legume prelucrate termic; clătite de cartofi; 
măsline conservate; homari, cu excepţia celor 
vii; nuci de cocos uscate; nuci preparate; piu-
re de roşii; pate de ficat; pectine de uz alimen-
tar; ficat; piccalilli (murături asortate); fructe şi 
bace fierte în sirop de zahăr; prafuri de ouă; 
produse din jambon sărat de porc; produse 
lactate; chefir; cumâs; băuturi pe bază de 
lapte cu predominarea laptelui; smântână; 
iaurt; zer; alimente pe bază de legume fer-
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mentate (kimchi); produse de peşte; peşte 
sărat; peşte în marinată; mâncăruri pe bază 
de peşte; lapte covăsit; proteine de uz alimen-
tar; păsări de curte, cu excepţia celor vii; po-
len preparat pentru alimentaţie; piure de ră-
chiţele; piure de mere; crustacee, cu excepţia 
celor vii; peşte, cu excepţia celui viu; peşte 
conservat; salate de legume; salate de fructe; 
slănină; sardine; carne de porc; hering; frişcă 
bătută; amestecuri cu conţinut de grăsime 
pentru tartine; suc de roşii pentru gătit; sucuri 
de legume pentru gătit; carne sărată; cren-
vurşti în pesmeţi; preparate pentru obţinerea 
bulionului; preparate pentru supe; măruntaie 
comestibile; supe; supe de legume; brânze-
turi; tahini (pastă de seminţe de susan); tofu 
(brânză de soia); holoturii, cu excepţia celor 
vii; trufe conservate; ton; stridii, cu excepţia 
celor vii; cheag; file de peşte; curmale; fructe 
glasate; fructe congelate; fructe conservate; 
fructe conservate în alcool; fructe tratate ter-
mic; fulgi de cartofi; aluat din mazăre turceas-
că, coajă uscată de fructe; linte conservată, 
chipsuri de cartofi, chipsuri de fructe, felii sub-
ţiri de fructe; extract de alge de uz alimentar; 
extracte de carne; ouă de melci; ouă; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă 
(maniocă), sago, înlocuitori de cafea; faină şi 
preparate din cereale, produse de patiserie; 
produse de cofetărie, îngheţată;  miere, sirop 
de melasă;  drojdie,  praf de copt; sare,  muş-
tar;  oţet, condimente;  mirodenii;  gheaţă;   
preparate aromatice de uz alimentar; arome, 
altele decât uleiurile esenţiale, inclusiv pentru 
băuturi, tarte şi prăjituri; anason; pişcoturi; 
clătite; brioşe; chifle; vanilină (înlocuitori de 
vanilie); vanilie (arome); napolitane; fidea; 
arome de cafea; edulcoranţi naturali; lianţi 
pentru cârnaţ; lianţi pentru gheaţă comestibi-
lă; apă de mare pentru gătit; glucoză de uz 
alimentar; muştar; drojdie; substanţe de în-
groşare pentru produse alimentare; gustări pe 
bază de orez; gustări pe bază de cereale; 
terci alimentar pe bază de lapte; chiş (tartă cu 
bucăţele mici de slănină); gluten de uz ali-
mentar; bomboane; bomboane de lemn-
dulce; bomboane cu mentă; cafea; cafea ver-
de; amidon de uz alimentar; biscuiţi-crackere; 
griş de porumb; arpacaş pentru alimentaţie 
umană; orz decojit şi decorticat; sago; griş; 
arpacaş de ovăz; porumb măcinat; porumb 
prăjit; kulebyaka (plăcintă cu carne, peşte sau 
legume); curcuma de uz alimentar; cuşcuş; 
mâncăruri pe bază de făină; tăieţei; gheaţă 
pentru răcire; gheaţă naturală sau artificială; 
gheaţă comestibilă; caramele (bomboane); 
azime de orez; maltoză; mămăligă; marţipan; 

cremă dulce cu lapte pentru produse de pati-
serie (cremă din ouă şi lapte); miere; lăptişor 
de matcă pentru alimentaţie umană (cu ex-
cepţia celui de uz medical); îngheţată, înghe-
ţată de fructe; făină; făină de orz; făină de 
porumb; făină de boabe; făină de muştar; 
făină de ovăz; făină de cartofi; făină de soia; 
făină de grâu; făină mărunt măcinată; muesli; 
mentă pentru utilizare în cofetărie; băuturi pe 
bază de cacao şi lapte; băuturi pe bază de 
cafea şi lapte; băuturi pe bază de cafea; bău-
turi pe bază de ceai; băuturi pe bază de cio-
colată şi lapte; băuturi pe bază de ciocolată; 
cacao (băutură); infuzii, altele decât cele me-
dicinale; ovăz decojit; ovăz decorticat; nuc-
şoară; pastilă (cofetărie); melasă; piper; fur-
securi; biscuiţi; tarte, torte; pizza; fondante 
(cofetărie); floricele de porumb; prafuri pentru 
îngheţate; praline; condimente; piccalilli (con-
dimente); chutneys (condimente); sosuri pen-
tru salate; ketchup (sos); maioneză; sosuri de 
carne; sos de roşii; alge (condimente); sos de 
soia; sosuri (condimente); produse pentru 
frăgezit carne în condiţii casnice; preparate 
din cereale; preparate pe bază de făină; pre-
parate pe bază de ovăz; propolis; turte dulci; 
mirodenii; scorţişoară (mirodenii); curry (con-
diment); ghimbir; cuişoare; budinci; praf pen-
tru prăjituri; ravioli; gumă de mestecat, alta 
decât de uz medical; orez; ruladă de primăva-
ră (legume crude în clătite din făină de orez); 
zahăr; anason (seminţe); aluat dulce pentru 
produse de patiserie; dulciuri; bicarbonat de 
sodiu pentru gătit; malţ; sare pentru conserva-
rea alimentelor; sare de bucătărie; sare de 
ţelină; spaghete; mirodenii, inclusiv piper, 
şofran; ardei; produse pentru a stabiliza friş-
ca; pesmet; pesmet măcinat; sushi; sandvi-
şuri; pastile de drojdie, altele decât cele de uz 
medical; tabbouleh (salată de legume cu grâu 
sfărâmat sau bulgur); tacos (lipie din făină de 
porumb cu umplutură de carne şi legume); 
tapiocă; pastă din boabe de soia; paste de 
migdale; tortillas (lipii de porumb); torte cu 
fructe şi bace; zarzavaturi conservate (condi-
mentare); decoraţiuni comestibile pentru prăji-
turi; oţet; fermenţi pentru paste; halva; pâine; 
pâine din aluat nedospit; fulgi de cereale us-
cate; chipsuri (preparate de cereale); fulgi de 
porumb; fulgi de ovăz; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extras de malţ; esenţe pen-
tru alimentaţie, cu excepţia esenţelor eterice 
şi a uleiurilor esenţiale; 

 

43   - servicii de aprovizionare cu produse alimenta-
re şi băuturi; servicii prestate de baruri; servi-
cii prestate de cantine, cafenele, cafenele-
restaurant, cofetării; servicii de preparare a 
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bucatelor şi băuturilor şi de livrare a acestora 
la domiciliu; servicii prestate de restaurante, 
restaurante cu autoservire; servicii prestate 
de rotiserii sau bufete (întreprinderi cu deser-
vire rapidă şi non-stop). 

 

 
 
 
(210) 026017 
(220) 2009.10.16 
(310) 2009708118 
(320) 2009.04.16 
(330) RU 
(730) GOLDEN BRANDS LIMITED, CY 

Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT 
BLOCK  B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, 
Cipru 

(540)  
 
 

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

ne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; alginate alimentare; anşoa; ara-
hide preparate; albumine de uz alimentar; 
albuş de ouă; bob sub formă de conservă; 
boabe de soia conservate de uz alimentar; 
bulionuri; dulceaţă de ghimbir; materii grase 
pentru fabricarea de grăsimi comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conserva-
tă; ciuperci conservate; carne de vânat; gela-
tină de uz alimentar; aspic de carne; jeleuri 
comestibile; jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; 
grăsime de cocos; ulei de oase comestibil; 
untură de porc; seu comestibil; grăsimi co-
mestibile; gustări pe bază de fructe; mezeluri; 
stafide uscate; caviar; cazeină de uz alimen-
tar; varză murată; ihtiocol de uz alimentar; 
sângerete; conserve de carne; conserve de 
legume; conserve de peşte; conserve de fruc-
te; concentrate de bulion; castraveciori; creve-
te; cremă de unt; crochete alimentare; crisali-
de de viermi de mătase, pentru alimentaţie 
umană; laminarii prăjite; languste, cu excepţia 
celor vii; somon; ceapă conservată; margari-
nă; marinată din legume tocate cu condimen-
te picante; marmeladă; uleiuri vegetale; ulei 
de cocos; ulei de rapiţă; ulei de porumb; ule-
iuri comestibile; ulei de porumb; ulei de măsli-
ne; ulei de palmier; ulei de susan; ulei de floa-
rea-soarelui; ulei de nuci de palmier; unt de 
arahide; unt de cacao; unt; midii, cu excepţia 

celor vii; migdale măcinate; măduvă de ani-
male de uz alimentar; moluşte comestibile, cu 
excepţia celor vii; lapte; lapte de soia (înlocui-
tor de lapte); făină de peşte pentru alimentaţie 
umană; pulpă de fructe; carne; carne conser-
vată; legume conservate; legume uscate; 
legume prelucrate termic; clătite de cartofi; 
măsline conservate; homari, cu excepţia celor 
vii; nuci de cocos uscate; nuci preparate; piu-
re de roşii; pate de ficat; pectine de uz alimen-
tar; ficat; piccalilli (murături asortate); fructe şi 
bace fierte în sirop de zahăr; prafuri de ouă; 
produse din jambon sărat de porc; produse 
lactate; chefir; cumâs; băuturi pe bază de 
lapte cu predominarea laptelui; smântână; 
iaurt; zer; alimente pe bază de legume fer-
mentate (kimchi); produse de peşte; peşte 
sărat; peşte în marinată; mâncăruri pe bază 
de peşte; lapte covăsit; proteine de uz alimen-
tar; păsări de curte, cu excepţia celor vii; po-
len preparat pentru alimentaţie; piure de ră-
chiţele; piure de mere; crustacee, cu excepţia 
celor vii; peşte, cu excepţia celui viu; peşte 
conservat; salate de legume; salate de fructe; 
slănină; sardine; carne de porc; hering; frişcă 
bătută; amestecuri cu conţinut de grăsime 
pentru tartine; suc de roşii pentru gătit; sucuri 
de legume pentru gătit; carne sărată; cren-
vurşti în pesmeţi; preparate pentru obţinerea 
bulionului; preparate pentru supe; măruntaie 
comestibile; supe; supe de legume; brânze-
turi; tahini (pastă de seminţe de susan); tofu 
(brânză de soia); holoturii, cu excepţia celor 
vii; trufe conservate; ton; stridii, cu excepţia 
celor vii; cheag; file de peşte; curmale; fructe 
glasate; fructe congelate; fructe conservate; 
fructe conservate în alcool; fructe tratate ter-
mic; fulgi de cartofi; aluat din mazăre turceas-
că, coajă uscată de fructe; linte conservată, 
chipsuri de cartofi, chipsuri de fructe, felii sub-
ţiri de fructe; extract de alge de uz alimentar; 
extracte de carne; ouă de melci; ouă; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (ma-
niocă), sago, înlocuitori de cafea; faină şi pre-
parate din cereale, produse de patiserie; pro-
duse de cofetărie, îngheţată; miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;  
oţet, condimente; mirodenii; gheaţă; preparate 
aromatice de uz alimentar; arome, altele de-
cât uleiurile esenţiale, inclusiv pentru băuturi, 
tarte şi prăjituri; anason; pişcoturi; clătite; bri-
oşe; chifle; vanilină (înlocuitori de vanilie); 
vanilie (arome); napolitane; fidea; arome de 
cafea; edulcoranţi naturali; lianţi pentru câr-
naţ; lianţi pentru gheaţă comestibilă; apă de 
mare pentru gătit; glucoză de uz alimentar; 
muştar; drojdie; substanţe de îngroşare pen-
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tru produse alimentare; gustări pe bază de 
orez; gustări pe bază de cereale; terci alimen-
tar pe bază de lapte; chiş (tartă cu bucăţele 
mici de slănină); gluten de uz alimentar; bom-
boane; bomboane de lemn-dulce; bomboane 
cu mentă; cafea; cafea verde; amidon de uz 
alimentar; biscuiţi-crackere; griş de porumb; 
arpacaş pentru alimentaţie umană; orz decojit 
şi decorticat; sago; griş; arpacaş de ovăz; 
porumb măcinat; porumb prăjit; kulebyaka 
(plăcintă cu carne, peşte sau legume); curcu-
ma de uz alimentar; cuşcuş; mâncăruri pe 
bază de făină; tăieţei; gheaţă pentru răcire; 
gheaţă naturală sau artificială; gheaţă comes-
tibilă; caramele (bomboane); azime de orez; 
maltoză; mămăligă; marţipan; cremă dulce cu 
lapte pentru produse de patiserie (cremă din 
ouă şi lapte); miere; lăptişor de matcă pentru 
alimentaţie umană (cu excepţia celui de uz 
medical); îngheţată, îngheţată de fructe; făină; 
făină de orz; făină de porumb; făină de boabe; 
făină de muştar; făină de ovăz; făină de car-
tofi; făină de soia; făină de grâu; făină mărunt 
măcinată; muesli; mentă pentru utilizare în 
cofetărie; băuturi pe bază de cacao şi lapte; 
băuturi pe bază de cafea şi lapte; băuturi pe 
bază de cafea; băuturi pe bază de ceai; bău-
turi pe bază de ciocolată şi lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; cacao (băutură); infuzii, 
altele decât cele medicinale; ovăz decojit; 
ovăz decorticat; nucşoară; pastilă (cofetărie); 
melasă; piper; fursecuri; biscuiţi; tarte, torte; 
pizza; fondante (cofetărie); floricele de po-
rumb; prafuri pentru îngheţate; praline; con-
dimente; piccalilli (condimente); chutneys 
(condimente); sosuri pentru salate; ketchup 
(sos); maioneză; sosuri de carne; sos de roşii; 
alge (condimente); sos de soia; sosuri (con-
dimente); produse pentru frăgezit carne în 
condiţii casnice; preparate din cereale; prepa-
rate pe bază de făină; preparate pe bază de 
ovăz; propolis; turte dulci; mirodenii; scorţişoară  

 (mirodenii); curry (condiment); ghimbir; cuişoa-
re; budinci; praf pentru prăjituri; ravioli; gumă 
de mestecat, alta decât de uz medical; orez; 
ruladă de primăvară (legume crude în clătite 
din făină de orez); zahăr; anason (seminţe); 
aluat dulce pentru produse de patiserie; dul-
ciuri; bicarbonat de sodiu pentru gătit; malţ; 
sare pentru conservarea alimentelor; sare de 
bucătărie; sare de ţelină; spaghete; mirodenii, 
inclusiv piper, şofran; ardei; produse pentru a 
stabiliza frişca; pesmet; pesmet măcinat; 
sushi; sandvişuri; pastile de drojdie, altele 
decât cele de uz medical; tabbouleh (salată 
de legume cu grâu sfărâmat sau bulgur); 
tacos (lipie din făină de porumb cu umplutură 

de carne şi legume); tapiocă; pastă din boabe 
de soia; paste de migdale; tortillas (lipii de 
porumb); torte cu fructe şi bace; zarzavaturi 
conservate (condimentare); decoraţiuni co-
mestibile pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru 
paste; halva; pâine; pâine din aluat nedospit; 
fulgi de cereale uscate; chipsuri (preparate de 
cereale); fulgi de porumb; fulgi de ovăz; cicoa-
re; ceai; ceai cu gheaţă; ciocolată; extras de 
malţ; esenţe pentru alimentaţie, cu excepţia 
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale; 

 

43   - servicii de aprovizionare cu produse alimenta-
re şi băuturi; servicii prestate de baruri; servi-
cii prestate de cantine, cafenele, cafenele-
restaurant, cofetării; servicii de preparare a 
bucatelor şi băuturilor şi de livrare a acestora 
la domiciliu; servicii prestate de restaurante, 
restaurante cu autoservire; servicii prestate 
de rotiserii sau bufete (întreprinderi cu deser-
vire rapidă şi non-stop). 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 026019 
(220) 2009.10.23 
(730) RIA-PRODEX S.R.L., MD 

Str. Ilie Geamănă nr. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - sare, sare iodată; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.09; 26.04.18; 26.11.07; 
26.15.09; 27.05.22; 28.05.00. 
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(210) 026020 
(220) 2009.10.23 
(730) RIA-PRODEX S.R.L., MD 

Str. Ilie Geamănă nr. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate şi materiale pentru şlefuire; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.04; 17.02.01; 17.02.02; 26.01.03; 
26.03.05; 26.03.13; 27.01.05; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 026021 
(220) 2009.10.23 
(730) RIA-PRODEX S.R.L., MD 

Str. Ilie Geamănă nr. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
30   - sare, sare iodată; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 25.07.15; 25.07.21; 
26.04.03; 26.04.09; 26.04.18; 26.15.09; 26.15.25; 
27.05.24; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 026024 
(220) 2009.10.22 
(730) Supermax International PVT Ltd, IN 

Malhotra House, 4 Floor Opp GPO, Fort  
Mumbai 400 001, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
08   - aparate de ras, lame pentru aparate de ras; 

tocuri pentru aparate de ras, instrumente de 
ras; casete şi cartuşe conţinând  lame de ras, 
piese şi accesorii pentru toate produsele men-
ţionate. 

 

 
 
 
(210) 026025 
(220) 2009.10.22 
(730) Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 

US 
600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri 
63105, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - transport; angajare, cumpărare, închiriere de 

vehicule; servicii de rezervare şi servicii de 
leasing. 

 

(531) CFE(5) 24.07.23; 24.17.02; 26.11.03; 26.11.13. 
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(210) 026026 
(220) 2009.10.22 
(730) Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidal-

nistyu "Kharkivske pharmatsevtychne 
pidpryemstvo" Zdorov'ya narodu", UA 
Vul. Shevchenka, 22,  Kharkiv, 61013,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; produse chimio-

farmaceutice; preparate farmaceutice şi me-
dicale de uz uman; narcotice, narcotice pentru 
scopuri farmaceutice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 026030 
(220) 2009.11.12 
(730) NEW NEXT S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Grenoble nr. 149 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 026031 
(220) 2009.10.23 
(730) FORD MOTOR COMPANY, US 

One American Road, Dearborn, Michigan 
48126, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
(511) NCL(9) 
12   - camion. 
 

 

(210) 026032 
(220) 2009.10.23 
(730) OOO "BARIN", RU 

ul. Keramicheskaya, dom. 2"a", RU-143983, 
gor. Zheleznodorozhnyi, Moskovskaya obl, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - diversităţi de nuci prelucrate, seminţe de floa-

rea-soarelui şi bostan prelucrate. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 026034 
(220) 2009.10.23 
(730) GUMENIUC Oleg, MD 

Str. Mircea Eliade nr. 8,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 026035 
(220) 2009.10.23 
(730) CUZNEŢOV Veronica, MD 

Str. Miron Costin nr. 18, ap. 97,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale. 
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(210) 026036 
(220) 2009.10.23 
(730) Casabella Holdings, LLC, US 

225 North Route 303, Unit 106, Congers, NY 
10920, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
21   - produse pentru menaj, în special mopuri, mă-

turi, ştergătoare de mobilă, raclete, doniţe, 
bureţi, perii pentru spălarea veselei, făraşe, 
strecurători. 

 

 
 
 
(210) 026047 
(220) 2009.10.23 
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 
2401 Utah Avenue South, Seattle,  
Washington 98134, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

şi preparate făcute din cereale, pâine, produ-
se de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, 
sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare, 
muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă; cacao, ceai (de ierburi şi nu de ier-
buri), ceai, cacao (băuturi), praf de ciocolată 
şi praf de vanilie, siropuri aromate pentru 
adăugare la băuturi, copturi, inclusiv brioşe, 
chifle, biscuiţi, fursecuri, pişcoturi, prăjituri, 
produse de patiserie şi pâine, sandvişuri, cio-

colată şi produse de cofetărie, produse cerea-
liere pe bază de cereale integrale şi fructe, 
gata pentru întrebuinţare fierbinţi şi reci, ceai 
gata pentru întrebuinţare, îngheţată, cocteiluri 
de lapte şi produse de cofetărie congelate; 
ciocolată, bomboane şi dulciuri. 

 

(531) CFE(5) 01.01.04; 04.02.11; 26.01.14; 26.01.21; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 026052 
(220) 2009.10.26 
(730) SPÎNU Sergiu, MD 

MD-4420, Hirova, Călăraşi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 026053 
(220) 2009.10.27 
(730) TYMCHIK Vitaliy, UA 

Str. Dvoreanscaia 8/26, 65023, Odessa, 
Ucraina 

(540)  
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(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.05.23; 05.11.01; 25.01.15; 
25.01.25; 25.12.25; 27.05.02. 

 
 
 
(210) 026054 
(220) 2009.10.27 
(730) PRUTEANU Natalia, MD 

Bd. Traian nr. 5, ap. 34,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 18.05.05; 18.05.07; 25.01.06; 26.04.03; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 026055 
(220) 2009.11.04 
(730) МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L., între-

prindere cu capital străin, fabrică de vinuri 
şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 

(210) 026056 
(220) 2009.10.27 
(730) ALINAMIS-COM S.R.L., societate  

comercială, MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 77,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "Vin", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, verde, violet, negru, 
gri. 

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

(531) CFE(5) 01.01.03; 05.07.10; 24.01.10; 24.01.15; 
27.05.03; 27.05.22; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 026058 
(220) 2009.11.23 
(730) PROVITUS GRUP S.R.L., societate  

comercială, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 69 A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 09.07.01; 10.03.01; 21.03.07; 27.05.08; 
27.05.11. 

 
 
 
(210) 026061 
(220) 2009.11.03 
(730) European Drinks Import Export S.A.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 25.01.06; 25.03.01; 26.04.06; 27.01.08; 
27.05.03; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 026065 
(220) 2009.11.03 
(730) URUM&A S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 16/1, 
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben, bej. 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.22; 02.01.23; 21.03.13; 
27.05.01; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 026068 
(220) 2009.10.29 
(730) DOGOCHER Daniela, MD 

Str. Ţarinei nr. 91,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 1/2010 

 85

(210) 026069 
(220) 2009.10.29 
(730) LUNIC Veaceslav, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, verde. 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 27.05.11; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 026070 
(220) 2009.11.02 
(730) ROTARI Maxim, MD 

Str. N. Zelinski nr 12, ap. 4,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu. 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase. 

 

(531) CFE(5) 26.11.01; 26.11.11; 27.05.11; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 026071 
(220) 2009.11.02 
(730) ROTARI Maxim, MD 

Str. N. Zelinski nr 12, ap. 4,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 026074 
(220) 2009.11.03 
(730) DIOMIN Igor, UA 

Vul. Malişeva 36, Harkiv, 61105, Ucraina 
(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14. 
 
 
 
(210) 026075 
(220) 2009.11.02 
(730) VITOPANE-C S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 1,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 17.01.01; 17.01.02; 26.01.18; 26.02.05; 
26.02.08; 27.01.07; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 026078 
(220) 2009.11.04 
(730) CARAX-R S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 202/139,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 026079 
(220) 2009.10.30 
(730) BÎRCA Natalia, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 36,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.20; 19.07.23. 
 
 
 
(210) 026083 
(220) 2009.11.18 
(730) APA-VIEŢII S.R.L., MD 

Str. Golia nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.12; 24.09.16; 27.05.01. 
 
 

(210) 026085 
(220) 2009.11.02 
(730) BODRUG Marian, MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 12, ap. 6,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 026095 
(220) 2009.11.12 
(730) MUNTEAN Dorina, MD 

Str. Doctor Svirski  nr. 5,  
MD-3004, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 
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05   - produse farmaceutice, produse chimico-
farmaceutice şi parafarmaceutice, medica-
mente, medicamente de uz uman; produse 
igienice pentru medicină; substanţe şi alimen-
te dietetice de uz medical conţinând suc şi gel 
de aloe, aditivi alimentari, vitamine, preparate 
pe bază de plante medicinale de uz medical, 
profilactic, alimente pentru sugari; plasturi şi 
materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinţilor şi pentru mulaje denta-
re; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 026097 
(220) 2009.11.09 
(730) ALIM-SERVICE S.R.L., societate  

comercială, MD 
Str. Ginta Latină nr. 13/1,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, sur, negru. 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, articole confecţionate; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 09.01.01; 09.01.10; 09.03.05; 09.05.01; 
09.05.02; 09.05.16; 10.05.11; 14.07.20; 27.05.01; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 026098 
(220) 2009.11.09 
(730) ALIM-SERVICE S.R.L., societate  

comercială, MD 
Str. Ginta Latină nr. 13/1,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(9) 
20   - mobile, rame; produse (necuprinse în alte 

clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, am-
bră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tutu-
ror acestor materiale sau din materiale plastice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 

 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 09.01.11; 09.01.20; 27.05.24; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 026101 
(220) 2009.11.10 
(730) Chiol Lux S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 123,  ap. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 026102 
(220) 2009.11.10 
(730) Chiol Lux S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 123, ap. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 026103 
(220) 2009.11.06 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 

acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 026104 
(220) 2009.11.06 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 026106 
(220) 2009.11.11 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD 

MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 026108 
(220) 2009.11.06 
(730) John Player & Sons Limited, IE 

21 Beckett Way, Park West, Nangor Road, 
Dublin 12, Irlanda 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

tutun; ţigarete; ţigări de foi; înlocuitori de tutun 
care nu se folosesc în scopuri medicale sau 
curative; chibrituri şi articole pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 25.01.19; 25.05.03; 26.11.01; 
26.11.09; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 026109 
(220) 2009.11.16 
(730) BIO COMPONJ RAPS S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Jukovski nr. 79, MD-4706, Lipcani, 
Briceni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 026114 
(220) 2009.11.10 
(730) CĂRBUNE Iurii, MD 

Str. Marii Adunări Naţionale nr. 10, ap. 60, 
MD-6439, Nisporeni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 026116 
(220) 2009.11.16 
(730) Elodi-Farm S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Magda Isanos nr. 15, ap. 80,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.13.01; 24.13.14; 24.13.22; 24.17.05; 
24.17.07; 26.01.04; 26.01.19; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 026119 
(220) 2009.11.10 
(730) EREMCIUC Viorica, MD 

Str. Albişoara nr. 78/2, ap. 28,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "md", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, alb, gri. 
(511) NCL(9) 
16   - produse de imprimerie, reviste; clişee; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.01.02; 27.05.03; 27.05.10; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 026121 
(220) 2009.11.20 
(730) ELIT-TUR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Nicolae Anestiade nr. 7, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 
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(210) 026122 
(220) 2009.11.18 
(730) APA-VIEŢII S.R.L., MD 

Str. Golia nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 026123 
(220) 2009.11.20 
(730) ELIT-TUR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Nicolae Anestiade nr. 7,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 026124 
(220) 2009.11.17 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice. 

 

 

(210) 026125 
(220) 2009.11.13 
(730) EXDEZCOM S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor şi tot ce ţine de do-
meniul promovării şi comercializării imobilului; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 026127 
(220) 2009.11.10 
(730) Anika Therapeutics, Inc., US 

32 Wiggins Avenue, Bedford, Massachusetts 
01730, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv soluţii de 

hialuronat de sodiu pentru tratamentul afecţi-
unilor articulare. 

 

 
 
 
(210) 026143 
(220) 2009.11.11 
(730) PERCEMBLI Ludmila, MD 

Str. Nicolae Costin nr. 3, ap. 16,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 05.05.01; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 026145 
(220) 2009.11.11 
(730) PERCOV Serghei, MD 

Str. N. Titulescu nr. 33, ap. 15,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

deschis, roz, galben, alb, negru, gri. 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.16; 02.03.08; 02.03.16; 
02.07.13; 02.07.16; 06.07.04; 06.07.05; 17.02.01; 
17.02.02; 25.01.25; 27.01.16; 29.01.15. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 19051 
(151) 2009.08.07 
(181) 2018.01.26 
(210) 022726 
(220) 2008.01.26 
(730) Asociaţia Presei Auto din Moldova, asocia-

ţie obştească, MD 
Str. Armenească nr. 35, of. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; articole pentru legă-
torie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale 
de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale 
pentru artişti; pensule; materiale plastice pen-
tru ambalaj (necuprinse în alte clase); carac-
tere tipografice, clişee; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor cu excepţia planificării şi utilizării proiec-
telor de telecomunicaţie; consultărilor şi asis-
tenţelor tehnice în planificarea şi utilizarea 
proiectelor de telecomunicaţie. 

 

 
 
 
(111) 19052 
(151) 2009.07.14 
(181) 2018.05.29 
(210) 023571 
(220) 2008.05.29 
(730) VILARIA S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-

zare temporară; 
 

45   - servicii de siguranţă pentru protejarea bunuri-
lor şi indivizilor; servicii personale şi sociale 

oferite de către terţi destinate să satisfacă 
nevoile indivizilor. 

 

 
 
 
(111)  19076 
(151)  2009.10.13 
(181)  2017.12.25 
(210)  022643 
(220)  2007.12.25 
(730)   Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 

  2401 Utah Avenue South, Seattle, Washin-
gton 98134, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 
 

(591)  Culori revendicate: verde, alb, negru. 
(511)  NCL(9) 
30 -  cafea, înlocuitori de cafea, cafea măcinată 

şi cafea boabe, cafea şi cafea espresso 
(băuturi), băuturi pe bază de cafea şi/sau 
cafea espresso, cafea gata de întrebuinţare; 

35 -  publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
franchising, şi anume acordarea asistenţei 
tehnice în organizarea şi/sau conducerea 
restaurantelor, barurilor, bufetelor cu auto-
servire, snack-barurilor, barurilor expres, ca-
fenelelor, strângerea într-un anumit loc, 
pentru persoanele terţe, a unui sortiment de 
produse (cu excepţia transportului acestor 
produse) ce permite cumpărătorilor să exa-
mineze şi să cumpere aceste produse prin 
intermediul serviciilor de comerţ cu amănun-
tul (inclusiv prin intermediul serviciilor de 
comerţ cu amănuntul prestate în regim on-
line prin reţelele de calculatoare şi serviciilor 
prestate de magazinele cu amănuntul în re-
gim on-line), distribuţia angro a produselor, 
serviciile depozitelor angro şi servicii de 
executare a comenzilor angro, vânzări la 
comandă prin poştă şi vânzări prin cataloa-
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ge (inclusiv prin reţele de calculatoare de 
regim on-line) referitoare la cafea, ceai, ca-
cao, produsele alimentare ambalate şi pro-
dusele alimentare gata pentru întrebuinţare, 
aparatele electrice, aparatele neelectrice, 
obiectele de menaj, ustensilele de bucătă-
rie, ceasuri, ceasurile de mâna, ceasornice-
le de bucătărie, cronometre, giuvaiergerie, 
bijuterii, cărţi, înregistrările muzicale, covo-
raşele pentru mausuri, portofele, portmo-
nee, sacoşe, poşete, serviete, genţi pentru 
cărţi, valize şi umbrele, brelocurile pentru 
chei, îmbrăcăminte, şepci şi pălării, jucării, 
ornamentele pentru pomul de Crăciun; ser-
vicii de distribuire a cadourilor şi suvenirelor 
la comandă prin reţeaua de calculatoare în 
regim on-line; strângerea într-un anumit loc, 
pentru persoanele terţe, a produselor, cu 
excepţia transportului acestora, ce permite 
cumpărătorilor să examineze şi să cumpere 
aceste produse, şi anume serviciile magazi-
nelor cu amănuntul ce comercializează în-
registrări muzicale; serviciile prestate de 
magazinele cu amănuntul şi de magazinele 
ce comercializează în regim on-line înregis-
trări audio şi video, benzi, CD-uri şi cărţi, 
filme video şi reviste în domeniul muzicii; 
serviciile cataloagelor electronice şi cata-
loagelor prin poştă referitoare la comerciali-
zarea înregistrărilor audio şi video, benzilor, 
CD-urilor şi cărţilor, filmelor video şi reviste-
lor în domeniul muzicii; publicitatea şi pro-
movarea expoziţiilor muzicale şi concertelor 
de muzică vie ale persoanelor terţe prin dis-
tribuirea materialelor promoţionale imprima-
te şi audio; oferirea consumatorilor echipa-
mentului pentru ascultarea înregistrărilor 
sonore şi muzicale în magazinele cu amă-
nuntul pentru a face cunoştinţă cu compact-
discurile, benzile, DVD-urile, DVR-urile şi cu 
alte produse media înainte de a le cumpăra; 

43 -  servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară; servicii prestate de res-
taurante, baruri, bufete cu autoservire, 
snack-baruri, baruri expres, cafenele şi ser-
vicii prestate de restaurantele în care se 
pregătesc bucate la pachet şi la comandă; 
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la 
domiciliu; servicii de livrare a cafelei la oficii; 
servicii de livrare a cafelei; servicii de pregă-
tire a bucatelor prestate pe bază de con-
tract; servicii de pregătire a bucatelor; servi-
cii de pregătire şi vânzare a bucatelor şi bă-
uturilor la pachet. 

 
(531)  CFE(5) 01.01.04; 04.02.11; 26.01.14; 26.01.21; 

27.05.24; 29.01.13. 
 
 

(111) 19081 
(151) 2009.10.13 
(181) 2018.04.22 
(210) 023383 
(220) 2008.04.22 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

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

(540)  
 
 

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

farmaceutice şi medicale pentru uz uman şi 
veterinar, cu excepţia preparatelor antidiabetice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(111) 19082 
(151) 2009.09.22 
(181) 2018.07.08 
(210) 023852 
(220) 2008.07.08 
(310) 2008/72 
(320) 2008.01.17 
(330) LI 
(730) R & A Bailey & Co, IE 

Nangor House, Western Estate, Dublin 12, 
Irlanda 

(540)  
 
 

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

cafeniu, roşu, alb, albastru-deschis, albastru-
închis, verde, verde-deschis. 

 
 



MD - BOPI 1/2010   TRADEMARKS 

 96

(511) NCL(9) 
33   - lichioruri. 
 

(531) CFE(5) 06.07.11; 06.07.25; 25.01.12; 
25.03.13; 27.05.13; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 19094 
(151) 2009.10.19 
(181) 2018.03.17 
(210) 023122 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84,  
MD-2012, 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, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice. 

 

 
 
 
(111) 19118 
(151) 2009.10.21 
(181) 2018.01.28 
(210) 022771 
(220) 2008.01.28 
(730) Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, 

CN 
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - compresoare (maşini); compresoare pentru 

frigidere; evaporatoare de aer; condensatoare 
de aer; prese; maşini de modelat; echipament 
pentru industria electronică; maşini şi maşini-
unelte; instrumente mecanice; motoare elec-
trice; legături de fire (părţi de motoare electri-
ce); supape (părţi de maşini); maşini de filtrat; 
filtre (părţi de maşini sau motoare); filtre pen-
tru curăţarea aerului de răcit (pentru motoa-

re); maşini de turnat masă plastică; conveiere 
(maşini); curele pentru maşini; maşini de înve-
lit; maşini de ambalat; malaxoare electrice de 
uz casnic pentru emulsionare; maşini de spă-
lat; maşini de scurs lenjeria; maşini de uscat; 
maşini pentru pulverizarea vopselei; pulveri-
zatoare de vopsea; maşini de tipărit; maşini şi 
dispozitive pentru curăţat (electrice); dispoziti-
ve electrice de tras perdelele; maşini de căl-
cat; maşini de cusut; dispozitive mecanice de 
folosit în industria bicicletelor; zdrobitoare; 
maşini de vopsit; maşini de calibrare; aspira-
toare de praf; dispozitive de uz casnic pentru 
prepararea sucului din leguminoase; dispozi-
tive electromecanice pentru prepararea bău-
turilor; maşini de găurit electrice portative (cu 
excepţia alezoarelor electrice de cărbune); 
ambreiaje electromagnetice, altele decât cele 
pentru vehicule terestre; joncţiuni de etanşare 
(părţi de maşini); maşini pentru prepararea 
iaurtului; maşini de spălat vesela; maşini de 
copt pâine; motoare, electrice, altele decât 
cele pentru vehicule terestre; maşini-unelte de 
prelucrare a metalului; maşini de pulverizare; 
râşniţe şi zdrobitoare electrice de uz casnic; 
maşini electrice de bucătărie; 

 

09   - condensatoare electrice; echipament pentru 
prelucrarea informaţiei; aparate radio; dispozi-
tive de înregistrare pe bandă magnetică (a 
sunetului, imaginilor şi informaţiei); dispozitive 
acustice; difuzoare; dispozitive de divertis-
ment adaptate pentru uz cu un ecran sau 
monitor exterior; dispozitive de divertisment 
adaptate pentru uz numai cu receptoare tele-
vizate; dispozitive de vizualizare colorate cu 
ecran larg; electrolizoare; băi electrolitice; 
rezistenţe electrice; circuite integrate; calcula-
toare; aparate telefonice; transmiţătoare de 
semnale electronice; aparate electrodinamice 
pentru comandă la distanţă a semnalelor; 
antene; aparate de fotografiat; aparate pentru 
reproducerea înregistrărilor; detectoare de 
monede contrafăcute (false); sonerii electrice 
de alarmă; fiare electrice de călcat; fir de cu-
pru izolat; fir cu izolare emailată; materiale 
pentru linii de curent electric (fire, cabluri); fire 
electrice; cabluri electrice; dispozitive de joc 
adaptate pentru uz cu un ecran sau monitor 
exterior; cartuşe pentru jocuri video; instru-
mente geodezice; dispozitive de fotocopiat 
(fotografice, electrostatice, termice); ştechere, 
prize şi alte tipuri de contacte electrice (cone-
xiuni electrice); amplificatoare de sunet; cre-
ioane electronice (elemente pentru dispozitive 
de vizualizare);  înregistrări fotografice; baterii 
pentru sisteme de iluminat; acumulatoare; fire 
magnetice; senzori electrici de temperatură; 
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indicatoare de temperatură; fascicule de fire 
electrice; cu excepţia  materialelor şi dispozi-
tivelor electronice, şi anume dispozitivelor 
optoelectronice, diodelor electroluminescente, 
fotodiodelor şi plăcilor de semiconductori în 
carbură de siliciu; 

 

11   - instalaţii pentru climatizarea aerului; instalaţii şi 
aparate de ventilare (climatizare a aerului); 
încălzitoare intermediare de aer; radiatoare 
electrice; acumulatoare termice; uscătoare 
electrice pentru lenjerie; ventilatoare (climati-
zoare a aerului); uscătoare cu aer; aparate şi 
maşini pentru purificarea aerului; aparate şi 
instalaţii de gătit bucate; capace extractoare de 
aer pentru bucătării; încălzitoare de apă cu gaz 
de la distilarea cărbunelui; încălzitoare de apă 
electrice; cuptoare electromagnetice; ustensile 
electrice de gătit bucate; distribuitoare electrice 
de apă potabilă; ceainice electrice; aparate de 
hidratare a aerului electrice; cratiţe pentru gătit 
sub presiune (autoclave), ceaune electrice 
pentru gătit sub presiune; instalaţii pentru cli-
matizarea aerului pentru mijloace de transport; 
ventilatoare (părţi de instalaţii de climatizare a 
aerului); filtre pentru climatizarea aerului; apa-
rate de încălzit pentru mijloace de transport; 
sterilizatoare de aer; uscătoare electrice pentru 
păr, evaporatoare; sterilizatoare; dulapuri de 
sterilizare; schimbătoare de căldură (altele 
decât părţi componente de maşini); ventilatoa-
re de aspiraţie; încălzitoare de apă cu energie 
solară; dispozitive de evaporare pentru fiare 
electrice de călcat; încălzitoare pentru băi; ar-
zătoare de gaz; dispozitive pentru împrospăta-
rea aerului; frigidere; cuptoare cu microunde 
(pentru prepararea bucatelor); dispozitive de 
purificare a apei; aparate de fiert ouă; dispoziti-
ve electrice pentru prepararea iaurtului; apara-
te cu vapori uscaţi pentru îngrijirea tenului feţei 
(saune); aparate de prăjit pâine; maşini electri-
ce de cafea; dispozitive electrice de spălat 
picioarele; cuptoare de pâine; plite electrice 
pentru gătit lent; 

 

16   - hârtie; hârtie de copiat; hârtie igienică; şerve-
ţele de hârtie pentru mâini; panouri publicitare 
de hârtie sau carton; blocnotesuri; ziare; ta-
blouri; hârtie de ambalat; maşini şi dispozitive 
de legătorie (echipament de birou); rechizite 
de birou cu excepţia mobilierului; cerneală 
chineză preparată; ştampile (sigilii); instru-
mente de scris; cleiuri vegetale (adezive) pen-
tru papetărie sau uz casnic; instrumente de 
desenat; materiale de desenat; maşini de 
scris (electrice sau neelectrice); materiale de 
instruire, cu excepţia aparatelor; modele pen-
tru arhitecţi; mătănii; 

 

35   - servicii publicitare pentru terţi, în particularita-
te prepararea şi plasarea materialelor publici-
tare pentru terţi în diverse mijloace de infor-
mare (de la ziare până la radio, Internet sau 
alte posibilităţi); servicii prestate de agenţii de 
import-export; promovarea vânzării dispoziti-
velor electrice pentru terţi prin diverse mijloa-
ce (de la puncte - premii până la distribuirea 
materialelor imprimate, distribuirea cadourilor, 
desfăşurarea acţiunilor comerciale, cum este 
"cumpără un produs, ia patru", sau toate alte 
variante posibile) şi realizarea vânzărilor di-
recte pentru terţi; sistematizarea informaţiei în 
baze de date pe calculator; pregătirea şi/sau 
coordonarea licitaţiilor din numele terţilor în 
cadrul proceselor de tender; consultaţii profe-
sionale în domeniul comerţului; consultaţii 
profesionale în domeniul afacerilor; consultaţii 
pe probleme de organizare şi administrare a 
afacerilor; analiză de marketing pentru terţi; 
consultaţii pe problemele administraţiei per-
sonalului; ţinerea registrelor contabile; asis-
tenţă în administrarea întreprinderilor comer-
ciale sau industriale; audit; 

 

37   - instalarea şi reparaţia echipamentului pentru 
climatizarea aerului; căptuşeală de mobilă; 
instalarea şi reparaţia echipamentului de în-
călzire; instalarea, reparaţia şi deservirea 
tehnică a instalaţiilor mecanice; instalarea şi 
reparaţia dispozitivelor electrice; instalarea şi 
reparaţia echipamentului de refrigerare; insta-
larea, reparaţia şi deservirea tehnică a echi-
pamentului pentru calculatoare; instalarea, 
reparaţia şi deservirea tehnică a maşinilor şi 
echipamentului de birou; înlăturarea interfe-
renţelor în aparate electrice; curăţarea îmbră-
cămintei. 

 

 
 
 
(111) 19122 
(151) 2009.10.21 
(181) 2018.05.15 
(210) 023508 
(220) 2008.05.15 
(730) MEDTECH-PLUS S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Nicolae Titulescu nr. 1, ap. 169,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice pen-

tru medicină; substanţe dietetice de uz medi-
cal, alimente pentru sugari; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru plom-
barea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; 

 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artifi-
ciali, articole ortopedice; material de sutură. 

 

 
 
 
(111) 19123 
(151) 2009.10.21 
(181) 2018.05.15 
(210) 023509 
(220) 2008.05.15 
(730) MEDTECH-PLUS S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Nicolae Titulescu nr. 1, ap. 169,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didacti-
ce; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
distribuirea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau comanda curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea 

sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistra-
re magnetice, discuri acustice; distribuitoare 
automate şi mecanisme pentru aparate cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de calcu-
lat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artifi-
ciali, articole ortopedice; material de sutură; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.11. 
 
 
 
(111) 19126 
(151) 2009.10.19 
(181) 2017.12.19 
(210) 022559 
(220) 2007.12.19 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
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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; cu excepţia 
conductelor de apă şi racordurilor lor, a uluce-
lor şi sifoanelor pentru distribuirea apelor de 
scurgere şi a apelor de ploaie, a grilajelor 
pentru evacuarea apelor de scurgere şi a 
apelor de ploaie; 

 

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

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
lucrări de birou; servicii de aprovizionare pen-
tru terţi (achiziţionarea şi asigurarea antrepre-
norilor cu produse); acumularea de diferite 
produse pentru terţi (cu excepţia transportării 
lor) şi amplasarea produselor pentru comodi-
tatea examinării şi achiziţionării lor de către 
consumatori; promovarea produselor (pentru 
terţi), inclusiv servicii de comerţ angro şi cu 
amănuntul, cu excepţia produselor din clasele 
32 şi 33; franchising; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare indus-
trială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
a programelor de calculator; 

 

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

 

 
 
 
(111) 19127 
(151) 2009.10.19 
(181) 2017.12.19 
(210) 022560 

(220) 2007.12.19 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie 
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; ma-
teriale colorante; mordanţi; răşini naturale în 
stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub 
formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipo-
grafi şi artişti; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de con-
strucţie metalice; construcţii metalice transpor-
tabile; materiale metalice pentru căile ferate; 
cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; 
seifuri; produse metalice necuprinse în alte cla-
se; minereuri; cu excepţia conductelor de apă şi 
racordurilor lor, a ulucelor şi sifoanelor pentru 
distribuirea apelor de scurgere şi a apelor de 
ploaie, a grilajelor pentru evacuarea apelor de 
scurgere şi a apelor de ploaie; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 
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22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepţia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
lucrări de birou; servicii de aprovizionare pen-
tru terţi (achiziţionarea şi asigurarea antrepre-
norilor cu produse); acumularea de diferite 
produse pentru terţi (cu excepţia transportării 
lor) şi amplasarea produselor pentru comodi-
tatea examinării şi achiziţionării lor de către 
consumatori; promovarea produselor (pentru 
terţi), inclusiv servicii de comerţ angro şi cu 
amănuntul, cu excepţia produselor din clasele 
32 şi 33; franchising; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare indus-
trială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
a programelor de calculator; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.24; 27.05.07; 29.01.14. 
 
 
 
(111) 19128 
(151) 2009.10.19 
(181) 2017.12.19 
(210) 022561 
(220) 2007.12.19 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, galben, negru, alb. 
 
 

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

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de con-
strucţie metalice; construcţii metalice transpor-
tabile; materiale metalice pentru căile ferate; 
cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; 
seifuri; produse metalice necuprinse în alte cla-
se; minereuri; cu excepţia conductelor de apă şi 
racordurilor lor, a ulucelor şi sifoanelor pentru 
distribuirea apelor de scurgere şi a apelor de 
ploaie, a grilajelor pentru evacuarea apelor de 
scurgere şi a apelor de ploaie; 

 

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

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
lucrări de birou; servicii de aprovizionare pen-
tru terţi (achiziţionarea şi asigurarea antrepre-
norilor cu produse); acumularea de diferite 
produse pentru terţi (cu excepţia transportării 
lor) şi amplasarea produselor pentru comodi-
tatea examinării şi achiziţionării lor de către 
consumatori; promovarea produselor (pentru 
terţi), inclusiv servicii de comerţ angro şi cu 
amănuntul, cu excepţia produselor din clasele 
32 şi 33; franchising; 
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39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare indus-
trială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
a programelor de calculator; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.24; 27.05.07; 28.05.00; 29.01.14. 
 
 
 
(111) 19131 
(151) 2009.10.23 
(181) 2018.03.19 
(210) 023152 
(220) 2008.03.19 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634 / Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 

 
(591) Culori revendicate: galben, verde, auriu, alb, 

negru. 

(511) NCL(9) 
33   - macerat cu conţinut de lămâie sau/şi cu aromă 

de lămâie, macerat din lămâie; 
 

35   - servicii prestate de agenţii de informaţie comer-
cială, analiza preţului de cost, management în 
domeniul afacerilor artistice, vânzări la licitaţii, 
contabilitate, studiu de piaţă, sondaj de opinie, 
organizare de expoziţii în scopuri comerciale 
sau de reclamă, testare psihologică pentru se-
lectarea personalului, servicii de răspuns telefo-
nic (pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre afa-
ceri, estimare în afaceri comerciale, investigaţii 
pentru afaceri, date privitoare la afaceri, cerceta-
re de piaţă, consultanţă pentru conducerea afa-
cerilor, previziuni economice, expertize în afa-
ceri, transcriere de comunicări, colectarea in-
formaţiei în baze de date computeriale, informa-
ţie statistică, întocmire de rapoarte cu privire la 
conturi, relaţii publice, agenţii de import-export, 
închiriere de maşini şi aparate de birou, asisten-
ţă în conducerea întreprinderilor comerciale sau 
industriale, gestiunea fişierelor informatice, con-
sultanţă pentru conducerea afacerilor, consul-
tanţă în organizarea şi conducerea afacerilor, 
gestiunea afacerilor hoteliere, consultanţă profe-
sională de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de per-
sonal, recrutare de personal, servicii de dactilo-
grafie, servicii de manechine în scop publicitar 
sau de promovare a vânzărilor, reproduceri de 
documente, publicare de texte publicitare, prelu-
crare de texte, servicii de revistă de presă, reac-
tualizarea documentaţiei publicitare, estimare în 
domeniul lânăriei, decorarea vitrinelor, estimare 
în domeniul silvic, verificarea conturilor (audit), 
servicii de abonament la ziare (pentru terţi), pre-
gătirea documentelor de plată, întocmirea decla-
raţiilor fiscale, servicii de reinstalare pentru în-
treprinderi, difuzare de anunţuri publicitare, ser-
vicii de aprovizionare pentru terţi (procurarea 
produselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, publi-
citate prin corespondenţă, închiriere de spaţii 
publicitare, închiriere de timp publicitar în toate 
mijloacele de comunicare, agenţii de publicitate, 
închiriere de material publicitar, cronică publici-
tară, publicitate în regim on-line într-o reţea de 
calculator, publicitate, afişaj, amplasarea anun-
ţurilor publicitare în exterior, distribuirea eşan-
tioanelor, difuzare de material publicitar, promo-
varea vânzărilor (pentru terţi), publicitate televi-
zată, închiriere de automate comerciale, siste-
matizarea informaţiei în baze de date compu-
teriale, închiriere de aparate de fotocopiere, 
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fotocopiere, căutarea informaţiei în fişiere de 
calculator (pentru terţi), servicii de comparare a 
preţurilor, căutarea sponsorilor, administrare 
comercială în licenţierea produselor şi servici-
ilor părţilor terţe, prelucrarea administrativă a 
comenzilor pentru livrarea mărfurilor, emiterea 
facturilor, informaţie şi consultanţă comercială 
pentru consumatori (centre de susţinere a con-
sumatorilor); prezentare de produse prin inter-
mediul mijloacelor de comunicare pentru vân-
zarea cu amănuntul; amplasarea într-un singur 
loc, pentru beneficiul terţilor, a unui sortiment 
de produse (cu excepţia transportării acestora), 
ceea ce permite consumatorilor să examineze 
în mod convenabil şi să procure produsele 
date. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.12; 11.03.02; 24.03.01; 
25.01.15; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 19132 
(151) 2009.10.23 
(181) 2018.03.19 
(210) 023153 
(220) 2008.03.19 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634 / Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: verde, verde-deschis, auriu, 
galben, roşu, portocaliu, cafeniu, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
33   - votcă pe bază de alcool de cereale; 
 

35   - servicii prestate de agenţii de informaţie comer-
cială, analiza preţului de cost, management în 
domeniul afacerilor artistice, vânzări la licitaţii, 
contabilitate, studiu de piaţă, sondaj de opinie, 
organizare de expoziţii în scopuri comerciale 
sau de reclamă, testare psihologică pentru se-
lectarea personalului, servicii de răspuns telefo-
nic (pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre afa-
ceri, estimare în afaceri comerciale, investigaţii 
pentru afaceri, date privitoare la afaceri, cerceta-
re de piaţă, consultanţă pentru conducerea afa-
cerilor, previziuni economice, expertize în afa-
ceri, transcriere de comunicări, colectarea in-
formaţiei în baze de date computeriale, informa-
ţie statistică, întocmire de rapoarte cu privire la 
conturi, relaţii publice, agenţii de import-export, 
închiriere de maşini şi aparate de birou, asisten-
ţă în conducerea întreprinderilor comerciale sau 
industriale, gestiunea fişierelor informatice, con-
sultanţă pentru conducerea afacerilor, consul-
tanţă în organizarea şi conducerea afacerilor, 
gestiunea afacerilor hoteliere, consultanţă profe-
sională de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de per-
sonal, recrutare de personal, servicii de dactilo-
grafie, servicii de manechine în scop publicitar 
sau de promovare a vânzărilor, reproduceri de 
documente, publicare de texte publicitare, prelu-
crare de texte, servicii de revistă de presă, reac-
tualizarea documentaţiei publicitare, estimare în 
domeniul lânăriei, decorarea vitrinelor, estimare 
în domeniul silvic, verificarea conturilor (audit), 
servicii de abonament la ziare (pentru terţi), pre-
gătirea documentelor de plată, întocmirea decla-
raţiilor fiscale, servicii de reinstalare pentru în-
treprinderi, difuzare de anunţuri publicitare, ser-
vicii de aprovizionare pentru terţi (procurarea 
produselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, publi-
citate prin corespondenţă, închiriere de spaţii 
publicitare, închiriere de timp publicitar în toate 
mijloacele de comunicare, agenţii de publicitate, 
închiriere de material publicitar, cronică publici-
tară, publicitate în regim on-line într-o reţea de 
calculator, publicitate, afişaj, amplasarea anun-
ţurilor publicitare în exterior, distribuirea eşan-
tioanelor, difuzare de material publicitar, promo-
varea vânzărilor (pentru terţi), publicitate televi-
zată, închiriere de automate comerciale, siste-
matizarea informaţiei în baze de date compute-
riale, închiriere de aparate de fotocopiere, foto-
copiere, căutarea informaţiei în fişiere de calcu-
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lator (pentru terţi), servicii de comparare a preţu-
rilor, căutarea sponsorilor, administrare comer-
cială în licenţierea produselor şi serviciilor părţi-
lor terţe, prelucrarea administrativă a comenzilor 
pentru livrarea mărfurilor, emiterea facturilor, 
informaţie şi consultanţă comercială pentru con-
sumatori (centre de susţinere a consumatorilor); 
prezentare de produse prin intermediul mijloace-
lor de comunicare pentru vânzarea cu amănun-
tul; amplasarea într-un singur loc, pentru benefi-
ciul terţilor, a unui sortiment de produse (cu ex-
cepţia transportării acestora), ceea ce permite 
consumatorilor să examineze în mod convenabil 
şi să procure produsele date. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 06.19.09; 11.03.02; 24.03.01; 
25.01.15; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 19133 
(151) 2009.10.23 
(181) 2018.03.19 
(210) 023154 
(220) 2008.03.19 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634 / Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 

 

(591) Culori revendicate: argintiu, albastru, azuriu, 
galben, cafeniu, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
33   - votcă fabricată pe bază de alcool de cereale, 

inclusiv alcool de grâu; votcă fabricată prin 
utilizarea alcoolului de grâu; 

 

35   - servicii prestate de agenţii de informaţie co-
mercială, analiza preţului de cost, management 
în domeniul afacerilor artistice, vânzări la licita-
ţii, contabilitate, studiu de piaţă, sondaj de opi-
nie, organizare de expoziţii în scopuri comerci-
ale sau de reclamă, testare psihologică pentru 
selectarea personalului, servicii de răspuns 
telefonic (pentru abonaţii nedisponibili), organi-
zare de târguri în scopuri comerciale sau de 
reclamă, demonstrare de produse, informaţii 
despre afaceri, estimare în afaceri comerciale, 
investigaţii pentru afaceri, date privitoare la 
afaceri, cercetare de piaţă, consultanţă pentru 
conducerea afacerilor, previziuni economice, 
expertize în afaceri, transcriere de comunicări, 
colectarea informaţiei în baze de date compu-
teriale, informaţie statistică, întocmire de ra-
poarte cu privire la conturi, relaţii publice, agen-
ţii de import-export, închiriere de maşini şi apa-
rate de birou, asistenţă în conducerea între-
prinderilor comerciale sau industriale, gestiu-
nea fişierelor informatice, consultanţă pentru 
conducerea afacerilor, consultanţă în organiza-
rea şi conducerea afacerilor, gestiunea afaceri-
lor hoteliere, consultanţă profesională de afa-
ceri, consultanţă în organizarea afacerilor, con-
sultanţă pentru probleme de personal, recruta-
re de personal, servicii de dactilografie, servicii 
de manechine în scop publicitar sau de promo-
vare a vânzărilor, reproduceri de documente, 
publicare de texte publicitare, prelucrare de 
texte, servicii de revistă de presă, reactualiza-
rea documentaţiei publicitare, estimare în do-
meniul lânăriei, decorarea vitrinelor, estimare 
în domeniul silvic, verificarea conturilor (audit), 
servicii de abonament la ziare (pentru terţi), 
pregătirea documentelor de plată, întocmirea 
declaraţiilor fiscale, servicii de reinstalare pen-
tru întreprinderi, difuzare de anunţuri publicita-
re, servicii de aprovizionare pentru terţi (procu-
rarea produselor şi serviciilor pentru alte între-
prinderi), servicii de secretariat, servicii de ste-
nografie, birouri de plasare, publicitate radiofo-
nică, publicitate prin corespondenţă, închiriere 
de spaţii publicitare, închiriere de timp publici-
tar în toate mijloacele de comunicare, agenţii 
de publicitate, închiriere de material publicitar, 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de material 
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publicitar, promovarea vânzărilor (pentru terţi), 
publicitate televizată, închiriere de automate 
comerciale, sistematizarea informaţiei în baze 
de date computeriale, închiriere de aparate de 
fotocopiere, fotocopiere, căutarea informaţiei în 
fişiere de calculator (pentru terţi), servicii de 
comparare a preţurilor, căutarea sponsorilor, 
administrare comercială în licenţierea produse-
lor şi serviciilor părţilor terţe, prelucrarea admi-
nistrativă a comenzilor pentru livrarea mărfuri-
lor, emiterea facturilor, informaţie şi consultanţă 
comercială pentru consumatori (centre de sus-
ţinere a consumatorilor); prezentare de produ-
se prin intermediul mijloacelor de comunicare 
pentru vânzarea cu amănuntul; amplasarea 
într-un singur loc, pentru beneficiul terţilor, a 
unui sortiment de produse (cu excepţia trans-
portării acestora), ceea ce permite consumato-
rilor să examineze în mod convenabil şi să 
procure produsele date. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 06.19.09; 11.03.02; 24.03.01; 
25.01.15; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(111) 19147 
(151) 2009.10.26 
(181) 2018.10.10 
(210) 024412 
(220) 2008.10.10 
(730) CHISELIOV Aliona, MD 

Str. Smolean nr. 21,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

(111) 19173 
(151) 2009.09.01 
(181) 2018.01.23 
(210) 022714 
(220) 2008.01.23 
(730) NRG MEDIA S.R.L., agenţie de publicitate, 

MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 25, of. 42, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate. 
 

 
 
 
(111) 19174 
(151) 2009.10.06 
(181) 2018.09.03 
(210) 024161 
(220) 2008.09.03 
(730) PODOROJNEAIA PLUS S.R.L., MD 

Str. Odesa nr. 34, bloc 1,  
MD-2047, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 27.05.02. 
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(111) 19175 
(151) 2009.09.21 
(181) 2018.06.24 
(210) 023744 
(220) 2008.06.24 
(730) CREATOR-ART S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Ghidighici nr. 1/2,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungici-
de, erbicide; 

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 
aeriană sau navală; 

15 - instrumente muzicale; 
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse 

în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocui-
tori ai tuturor acestor materiale sau din ma-
teriale plastice; 

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; 

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase, cu excepţia 
pânzei pentru surfing; decoraţiuni (ornamen-
te) pentru pomul de Crăciun; 

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

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
 
 

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară; 
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 
(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(111) 19176 
(151) 2009.10.19 
(181) 2018.09.05 
(210) 024201 
(220) 2008.09.05 
(730) CHISELIOV Aliona, MD 

Str. Smolean nr. 21, MD-3100, Bălţi, Republi-
ca Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 

reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acusti-
ce; echipament pentru prelucrarea informaţiei 
şi calculatoare. 

 

 
 
 
(111) 19179 
(151) 2009.09.07 
(181) 2018.06.30 
(210) 023692 
(220) 2008.06.30 
(730) TEOCOM-LUX S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 67,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

alb, violet. 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială. 

 

(531) CFE(5) 01.15.03; 26.01.10; 26.01.13; 26.03.23; 
29.01.13. 

 
 
 
(111) 19180 
(151) 2009.11.03 
(181) 2017.10.30 
(210) 022189 
(220) 2007.10.30 
(730) CHIRIŢĂ Natalia, UA 

Ul. 28 Iunia, 179, kv. 4, Reni, Ucraina 
(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(111) 19181 
(151) 2009.10.23 
(181) 2018.07.25 
(210) 023943 
(220) 2008.07.25 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, extinctoare; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
port-export, servicii prestate de reţea de ma-
gazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor, distribuirea mărfurilor; organizarea călăto-
riilor. 
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(111) 19184 
(151) 2009.10.27 
(181) 2018.02.01 
(210) 022804 
(220) 2008.02.01 
(730) BREAHNA Tatiana, MD 

Bd. Moscova nr. 13, bloc 3A, ap. 18,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - Îmbrăcăminte, cu excepţia scutecelor textile 

pentru copii, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

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

 

 
 
 
(111) 19193 
(151) 2009.10.02 
(181) 2018.08.08 
(210) 024076 
(220) 2008.08.08 
(730) GAIDAMPAS Ivan, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 106, ap. 1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - produse de imprimerie; materiale plastice 

pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 19198 
(151) 2009.10.28 
(181) 2017.11.22 
(210) 022388 
(220) 2007.11.22 
(730) ROTARI Dumitru, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 194, bloc 1, ap. 48,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
29   - peşte, fructe şi legume conservate, congelate, 

uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri comesti-
bile; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 08.05.01; 08.05.03; 27.05.06; 29.01.01. 
 
 
 
(111) 19213 
(151) 2009.10.30 
(181) 2018.01.15 
(210) 022671 
(220) 2008.01.15 
(730) ITEXIM-COM S.R.L., MD 

Bd. C. Negruzzi nr. 1, ap. 7,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 
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(111) 19214 
(151) 2009.11.09 
(181) 2018.02.27 
(210) 022948 
(220) 2008.02.27 
(730) Prime Capital S.R.L., întreprindere cu capi-

tal străin, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepţia serviciilor prestate de instituţiile de 
creare a declaraţiilor fiscale; 

 

36   - asigurări; afaceri monetare; afaceri imobiliare, 
cu excepţia serviciilor prestate de consilieri 
fiscali. 

 

(531) CFE(5) 07.11.10; 25.05.03; 26.04.16; 26.11.13; 
27.05.21. 

 
 
 
(111) 19215 
(151) 2009.11.06 
(181) 2018.06.26 
(210) 023637 
(220) 2008.06.26 
(730) Autoprogresiv-Service S.R.L., MD 

Str. Burebista nr. 3,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

comercială, cu excepţia serviciilor de negoci-
eri şi concluzionări la contracte de cumpărare 
şi vânzare de produse sau de servicii, în par-
ticular referitoare la ţevi, instalarea de ţevi (cu 
excepţia transportării lor), amenajarea resur-
selor de apă şi aprovizionarea cu apă; 

 

37   - reparaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 24.03.01; 24.03.18; 
26.01.21; 29.01.13. 

 
 
(111) 19263 
(151) 2009.09.21 
(181) 2018.05.28 
(210) 023578 
(220) 2008.05.28 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc  6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau 
menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini 
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobile-
lor); materiale de instruire sau învăţământ (cu 
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru 
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere 
tipografice, clişee; cu excepţia filtrelor şi materia-
lelor filtrante din fibre de celuloză şi fibre de 
bumbac cu materiale inerte, în special pentru 
sectorul oenologic şi alimentar; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; 
fructe şi legume conservate, congelate, uscate 
şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 
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30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din 
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, 
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf 
de copt; sare, muştar, oţet, sosuri (condimente); 
mirodenii; gheaţă; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, 
necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi 
legume proaspete; seminţe, plante şi flori natu-
rale; alimente pentru animale; malţ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; ad-
ministrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.20; 27.05.11. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în decembrie 2009  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de 
depozit 

(220) 
Data de 
depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data  

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 024613 2008.11.24 18954 2009.09.08 35,38 Orange Personal Communica-

tions Services Limited, GB 
2/2009  

2 022726 2008.01.26 19051 2009.08.07 16,41,42 Asociaţia Presei Auto din Mol-
dova, asociaţie obştească, MD 

10/2008 1/2010 

3 023571 2008.05.29 19052 2009.07.14 43,45 VILARIA S.R.L., MD 12/2008 1/2010 
4 023780 2008.07.07 19056 2009.10.08 05 DEPOFARM S.R.L., MD 12/2008  
5 023862 2008.07.18 19057 2009.10.08 05,35 DEPOFARM S.R.L., MD 12/2008  
6 024454 2008.10.28 19058 2009.10.08 21 ZHENG SHI INTERNATIONAL 

GROUP S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

1/2009  

7 022068 2007.10.11 19059 2009.10.09 16,35 SAIROS DESIGN S.R.L., so-
cietate comercială, MD 

10/2008  

8 024210 2008.09.08 19060 2009.10.09 30,35 OFUTIN Olexandr, UA 1/2009  
9 024249 2008.09.24 19061 2009.10.09 03,35 JEX-B S.R.L., societate 

comercială, MD 
1/2009  

10 024268 2008.09.22 19062 2009.10.09 05,35 CSK GRUP PLUS S.R.L., MD 12/2008  
11 024328 2008.10.03 19063 2009.10.09 05,35 CSK GRUP PLUS S.R.L., MD 1/2009  
12 024435 2008.10.17 19064 2009.10.09 11,35 ROMANY GAZ GROUP 

S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
1/2009  

13 024550 2008.10.31 19065 2009.10.12 16,35,38,42 VARO-INFORM S.R.L., MD 1/2009  
14 024566 2008.11.07 19066 2009.10.09 05,35 CSK GRUP PLUS S.R.L., MD 1/2009  
15 024567 2008.11.07 19067 2009.10.09 05,35 CSK GRUP PLUS S.R.L., MD 1/2009  
16 024568 2008.11.07 19068 2009.10.09 05,35 CSK GRUP PLUS S.R.L., MD 1/2009  
17 022387 2007.11.21 19075 2009.10.13 05 NOVARTIS AG, CH 10/2008  
18 022643 2007.12.25 19076 2009.10.13 30,35,43 Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washing-
ton, US 

10/2008 1/2010 

19 022728 2008.01.22 19077 2009.10.13 02,03 Tovarîstvo z obmejenoiu vid-
povidalinistiu promîslove pid-
prîemstvo "ZIP", UA 

10/2008  

20 022729 2008.01.22 19078 2009.10.13 02,03 Tovarîstvo z obmejenoiu vid-
povidalinistiu promîslove pid-
prîemstvo "ZIP", UA 

10/2008  

21 022730 2008.01.22 19079 2009.10.13 02,03 Tovarîstvo z obmejenoiu vid-
povidalinistiu promîslove pid-
prîemstvo "ZIP", UA 

10/2008  

22 022900 2008.02.20 19080 2009.10.13 05 Berlin-Chemie AG, DE 11/2008  
23 023383 2008.04.22 19081 2009.10.13 05 RANBAXY LABORATORIES 

LIMITED, IN 
12/2008 1/2010 

24 023852 2008.07.08 19082 2009.09.22 33 R & A Bailey & Co, IE 12/2008 1/2010 
25 024347 2008.10.02 19083 2009.10.13 34 Aktsionerno Droujestvo "BUL-

GARTABAC HOLDING", BG 
1/2009  

26 024372 2008.10.07 19084 2009.10.13 34 Aktsionerno Droujestvo "BUL-
GARTABAC HOLDING", BG 

1/2009  

27 024502 2008.10.31 19085 2009.10.15 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
28 024503 2008.10.31 19086 2009.10.15 35 World Medicine Limited, 

reprezentanţă, MD 
1/2009  

29 024504 2008.10.31 19087 2009.10.15 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

30 024505 2008.10.31 19088 2009.10.15 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

31 024506 2008.10.31 19089 2009.10.15 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

32 024507 2008.10.31 19090 2009.10.15 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

33 024508 2008.10.31 19091 2009.10.15 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

34 024540 2008.10.29 19092 2009.10.13 45 Google Inc., US 1/2009  
35 024551 2008.10.31 19093 2009.10.13 30 Wm. Wrigley Jr. Company, 

corporaţie din statul Delaware, 
US 

1/2009  

36 023122 2008.03.17 19094 2009.10.19 17 DIADAN-LEX S.R.L., MD 11/2008 1/2010 
37 024207 2008.09.09 19095 2009.10.13 35,37,39,43 EŞAPAMENT Service S.R.L., 

MD 
1/2009  

38 024263 2008.09.18 19097 2009.10.15 09,38,41 DISCOVERY COMMUNICA-
TIONS, LLC, US 

1/2009  

39 024264 2008.09.18 19098 2009.10.15 03,16 KIMBERLY-CLARK WORLD-
WIDE, INC., US 

1/2009  

40 024473 2008.10.28 19099 2009.10.13 09,16,35 RTC RADU TRADING COM-
PANY S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

1/2009  

41 024509 2008.10.31 19100 2009.10.16 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

42 024510 2008.10.31 19101 2009.10.16 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

43 024511 2008.10.31 19102 2009.10.16 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

44 024512 2008.10.31 19103 2009.10.16 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

45 024513 2008.10.31 19104 2009.10.16 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

46 024514 2008.10.31 19105 2009.10.16 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

47 024515 2008.10.31 19106 2009.10.16 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

48 024516 2008.10.31 19107 2009.10.16 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

49 024517 2008.10.31 19108 2009.10.16 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

50 024523 2008.11.06 19109 2009.10.13 35 CHIMAGROMARKETING 
S.R.L., MD 

1/2009  

51 024524 2008.11.06 19110 2009.10.13 35 CHIMAGROMARKETING 
S.R.L., MD 

1/2009  

52 024525 2008.11.06 19111 2009.10.13 35 CHIMAGROMARKETING 
S.R.L., MD 

1/2009  

53 024526 2008.11.06 19112 2009.10.13 35 CHIMAGROMARKETING 
S.R.L., MD 

1/2009  

54 024527 2008.11.06 19113 2009.10.13 35 CHIMAGROMARKETING 
S.R.L., MD 

1/2009  

55 023783 2008.07.01 19114 2009.10.13 29,31,40,44 AКBАТИР, societate cu 
răspundere limitată, MD 

12/2008  

56 024154 2008.08.25 19116 2009.10.20 35,39 CEBOTARU Pavel, MD 1/2009  
57 024155 2008.08.25 19117 2009.10.20 35,39 CEBOTARU Pavel, MD 1/2009  
58 022771 2008.01.28 19118 2009.10.21 07,09,11, 

16,35,37 
Gree Electric Appliances, Inc. 
of Zhuhai, CN 

10/2008 1/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
59 023289 2008.04.09 19119 2009.10.21 05 Menarini International Opera-

tions Luxembourg S.A., LU 
11/2008  

60 023290 2008.04.09 19120 2009.10.21 05 Menarini International Opera-
tions Luxembourg S.A., LU 

11/2008  

61 023574 2008.06.11 19121 2009.10.20 06,19,35,37 BUDEANU Anatolie, MD 2/2009  
62 023508 2008.05.15 19122 2009.10.21 05,09,10 MEDTECH-PLUS S.R.L., în-

treprindere cu capital străin, 
MD 

12/2008 1/2010 

63 023509 2008.05.15 19123 2009.10.21 09,10,11,44 MEDTECH-PLUS S.R.L., în-
treprindere cu capital străin, 
MD 

12/2008 1/2010 

64 024411 2008.10.16 19124 2009.10.21 33 CHATEAU VARTELY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

1/2009  

65 022559 2007.12.19 19126 2009.10.19 01,02,06,16,22,
27,35,39,42,45 

Zakrytoe Aktsionernoe ob-
schestvo "TechnoNICOL", RU 

10/2008 1/2010 

66 022560 2007.12.19 19127 2009.10.19 01,02,06,16,22,
27,35,39,42,45 

Zakrytoe Aktsionernoe ob-
schestvo "TechnoNICOL", RU 

10/2008 1/2010 

67 022561 2007.12.19 19128 2009.10.19 01,02,06,16,22,
27,35,39,42,45 

Zakrytoe Aktsionernoe ob-
schestvo "TechnoNICOL", RU 

10/2008 1/2010 

68 022880 2008.02.16 19129 2009.10.21 06,35 DIADAN-LEX S.R.L., MD 2/2009  
69 022889 2008.02.19 19130 2009.10.21 03,05,20, 

21,28,35 
DIADAN-LEX S.R.L., MD 2/2009  

70 023152 2008.03.19 19131 2009.10.23 33,35 Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, LI 

11/2008 1/2010 

71 023153 2008.03.19 19132 2009.10.23 33,35 Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, LI 

11/2008 1/2010 

72 023154 2008.03.19 19133 2009.10.23 33,35 Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, LI 

11/2008 1/2010 

73 024306 2008.10.01 19134 2009.10.21 35 DSA-COMERŢ S.R.L., MD 1/2009  
74 024420 2008.10.15 19135 2009.10.22 29,35 GRIŞKIN Stanislav, MD 1/2009  
75 024421 2008.10.15 19136 2009.10.22 29,35 GRIŞKIN Stanislav, MD 1/2009  
76 024423 2008.10.15 19137 2009.10.23 01,03,04,08,09,

11,12,21 
COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MI-
CHELIN, FR 

2/2009  

77 024424 2008.10.15 19138 2009.10.23 01,03,04,08, 
09,11,12,21 

COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MI-
CHELIN, FR 

2/2009  

78 024489 2008.10.31 19139 2009.10.22 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

79 024519 2008.10.31 19140 2009.10.22 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

80 024534 2008.11.06 19141 2009.10.22 05 UNIVERSAL-FARM S.R.L., 
MD 

1/2009  

81 024488 2008.10.31 19142 2009.10.22 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

82 024632 2008.11.20 19143 2009.10.23 05 Irvita Plant Protection, a 
Branch of Celsius Property 
B.V., AN 

2/2009  

83 024643 2008.11.25 19144 2009.10.22 04 TUNGUSOV Dmitrii, RU 2/2009  
84 024644 2008.11.25 19145 2009.10.22 12 TUNGUSOV Dmitrii, RU 2/2009  
85 023462 2008.05.08 19146 2009.10.26 34 British American Tobacco 

(Brands) Limited, GB 
12/2008  

86 024412 2008.10.10 19147 2009.10.26 09 CHISELIOV Aliona, MD 1/2009 1/2010 
87 024457 2008.10.28 19148 2009.10.26 32 Rumitox S.R.L., MD 3/2009  
88 024653 2008.11.28 19149 2009.10.26 33 MÜLLER Wolfgang, CH 3/2009  
89 024673 2008.12.03 19150 2009.10.26 03,09 ŢÎBULAC Corina, RO 3/2009  
90 024674 2008.12.03 19151 2009.10.26 03,09 ŢÎBULAC Corina, RO 3/2009  
91 024698 2008.12.08 19152 2009.10.26 12,35,38,41,42 UNIORA GRUP S.R.L., so-

cietate comercială, MD 
3/2009  
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92 024700 2008.12.09 19153 2009.10.26 41,43 D&B S.R.L., MD 3/2009  

93 024715 2008.12.16 19154 2009.10.26 35,36,42,45 B.I.A. ROGER GLADEI, MD 3/2009  

94 024721 2008.12.15 19155 2009.10.26 35,43 VEDOVA-GRUP, întreprindere 
cu capital străin, MD 

3/2009  

95 024728 2008.12.16 19156 2009.10.26 05 Metatron S.A., MD 3/2009  

96 024733 2008.12.18 19157 2009.10.26 05 Balkan Pharmaceuticals 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

3/2009  

97 024734 2008.12.18 19158 2009.10.26 05 Balkan Pharmaceuticals 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

3/2009  

98 024735 2008.12.18 19159 2009.10.26 24,35 БЕНДЕРСКАЯ 
ТЕКСТИЛЬНО-ТКАЦКАЯ 
ФАБРИКА, societate pe acţiuni 
de tip închis, MD 

3/2009  

99 024736 2008.12.18 19160 2009.10.26 24,35 БЕНДЕРСКАЯ 
ТЕКСТИЛЬНО-ТКАЦКАЯ 
ФАБРИКА, societate pe acţiuni 
de tip închis, MD 

3/2009  

100 024746 2008.12.30 19161 2009.10.26 03 VIORICA-COSMETIC S.A., 
MD 

3/2009  

101 024747 2008.12.30 19162 2009.10.26 03 VIORICA-COSMETIC S.A., 
MD 

3/2009  

102 024748 2008.12.30 19163 2009.10.26 03 VIORICA-COSMETIC S.A., 
MD 

3/2009  

103 024749 2008.12.30 19164 2009.10.26 03 VIORICA-COSMETIC S.A., 
MD 

3/2009  

104 024750 2008.12.30 19165 2009.10.26 03 VIORICA-COSMETIC S.A., 
MD 

3/2009  

105 024787 2008.12.25 19166 2009.10.26 35 ROYAL MART S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

3/2009  

106 024805 2008.12.24 19167 2009.10.26 05 Ahmet Melih Şahin, TR 3/2009  

107 024818 2008.12.29 19168 2009.10.26 35,37,38 FIBERNET S.R.L., societate 
comercială, MD 

3/2009  

108 024490 2008.10.31 19170 2009.10.22 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

109 024491 2008.10.31 19171 2009.10.22 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

110 024492 2008.10.31 19172 2009.10.22 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

111 022714 2008.01.23 19173 2009.09.01 35 NRG MEDIA S.R.L., agenţie 
de publicitate, MD 

10/2008 1/2010 

112 024161 2008.09.03 19174 2009.10.06 41,43 PODOROJNEAIA PLUS 
S.R.L., MD 

1/2009 1/2010 

113 023744 2008.06.24 19175 2009.12.12 05,12,15,20,25,
28,30,32,33,35,
36,37,39,41,43,

44 

CREATOR-ART S.R.L., so-
cietate comercială, MD 

12/2008 1/2010 

114 024201 2008.09.05 19176 2009.10.19 09 CHISELIOV Aliona, MD 1/2009 1/2010 

115 024458 2008.10.28 19177 2009.10.26 32 Rumitox S.R.L., MD 3/2009  

116 024959 2009.02.06 19178 2009.10.26 25,35 JANDAN TRANS S.R.L., so-
cietate comercială, MD 

5/2009  

117 023692 2008.06.30 19179 2009.09.07 07,08,35 TEOCOM-LUX S.R.L., so-
cietate comercială, MD 

12/2008 1/2010 

118 022189 2007.10.30 19180 2009.11.03 16 CHIRIŢĂ Natalia, UA 10/2008 1/2010 

119 023943 2008.07.25 19181 2009.10.23 09,11,35, 
37,38,39 

ZHENG SHI INTERNATIONAL 
GROUP S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

1/2009 1/2010 

120 024437 2008.10.16 19182 2009.10.26 16,20,35,39 BĂTRÎNU Ion, MD 1/2009  
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121 022524 2007.12.17 19183 2009.10.27 33 EX HACIENDA LOS CAMI-

CHINES, S.A. DE C.V., MX 
10/2008  

122 022804 2008.02.01 19184 2009.10.27 25,35 BREAHNA Tatiana, MD 11/2008 1/2010 
123 023835 2008.06.17 19185 2009.10.26 32 MAVICOM NORD S.R.L., so-

cietate comercială, MD 
12/2008  

124 024400 2008.10.16 19186 2009.10.26 01,03 HIDROCHIM S.R.L., MD 2/2009  
125 024416 2008.10.13 19187 2009.10.23 02,17,19 OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 1/2009  
126 024615 2008.11.18 19188 2009.10.26 05 Berlin-Chemie AG, DE 2/2009  
127 024616 2008.11.18 19189 2009.10.27 05 Berlin-Chemie AG, DE 2/2009  
128 024797 2009.01.13 19190 2009.10.26 25,35 LENICRIS-LUX S.R.L., MD 3/2009  
129 023465 2008.05.08 19191 2009.10.27 34 British American Tobacco 

(Brands) Inc., US 
2/2009  

130 024559 2008.11.04 19192 2009.10.27 05 POLICHEM S.A., LU 1/2009  
131 024076 2008.08.08 19193 2009.10.02 16,43 GAIDAMPAS Ivan, MD 1/2009 1/2010 
132 024094 2008.08.13 19194 2009.10.28 16,25,32,33, 

35,41,43,44 
COJOCARU Anatolie, MD 2/2009  

133 024629 2008.11.25 19195 2009.10.28 30 DULCEVIS S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

3/2009  

134 023665 2008.06.20 19197 2009.10.29 11 GOMENIUK Tatiana, MD 2/2009  
135 022388 2007.11.22 19198 2009.10.28 29,43 ROTARI Dumitru, MD 10/2008 1/2010 
136 024582 2008.11.11 19209 2009.11.06 01 Akzo Nobel Surface Chemistry 

AB, SE 
2/2009  

137 024539 2008.11.06 19210 2009.10.30 05 UNIVERSAL-FARM S.R.L., 
MD 

1/2009  

138 020408 2006.12.01 19211 2009.11.02 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical 
and Chemical Industry, Joint 
Stock Company, BA 

 5/2008 

139 022516 2007.12.17 19212 2009.12.09 30,32,33 BOLŞACOV Dmitrii, MD  1/2009 
140 022671 2008.01.15 19213 2009.10.30 25,43 ITEXIM-COM S.R.L., MD 10/2008 1/2010 
141 022948 2008.02.27 19214 2009.11.09 35,36 Prime Capital S.R.L., între-

prindere cu capital străin, MD 
11/2008 1/2010 

142 023637 2008.06.26 19215 2009.11.06 35,37 Autoprogresiv-Service S.R.L., 
MD 

2/2009 1/2010 

143 023701 2008.06.17 19216 2009.11.02 29 B.S.A. INTERNATIONAL, 
Company registered under 
Belgian Laws, BE 

12/2008  

144 023720 2008.06.20 19217 2009.11.06 35,41,43,44 TITOV Mihail, MD 2/2009  
145 023775 2008.07.03 19218 2009.10.30 44 SanSindcom S.R.L., MD 12/2008  
146 023848 2008.07.07 19219 2009.11.06 18,35 Old Navy (ITM) Inc., US 2/2009  
147 023849 2008.07.07 19220 2009.11.06 18,35 Banana Republic (ITM) Inc., 

US 
2/2009  

148 023850 2008.07.07 19221 2009.11.06 18,35 Gap (ITM) Inc., US 2/2009  
149 023993 2008.08.06 19222 2009.11.06 35,41,42 PERTSIIA Valentin, UA 2/2009  
150 024061 2008.09.01 19223 2009.11.03 06,07,09 PARTENER S.R.L., societate 

comercială, RO 
2/2009  

151 024095 2008.08.13 19224 2009.11.06 35,44 TCACENCO Oleg, MD 2/2009  

152 024100 2008.08.13 19225 2009.11.02 29 LACTALIS McLELLAND Ltd., 
GB 

2/2009  

153 024103 2008.08.14 19226 2009.11.05 33 VINARIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2/2009  

154 024104 2008.08.14 19227 2009.11.05 33 VINARIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2/2009  

155 024105 2008.08.14 19228 2009.11.05 33 VINARIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2/2009  

156 024211 2008.09.23 19229 2009.11.06 35,41,42 PERTSIIA Valentin, UA 2/2009  
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157 024463 2008.10.21 19230 2009.11.03 01,19 DEUTEK S.A., societate 
comercială, RO 

2/2009  

158 024493 2008.10.31 19231 2009.10.29 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

159 024494 2008.10.31 19232 2009.10.29 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

160 024495 2008.10.31 19233 2009.10.29 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

161 024496 2008.10.31 19234 2009.10.29 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

162 024497 2008.10.31 19235 2009.10.29 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

163 024498 2008.10.31 19236 2009.10.29 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

164 024499 2008.10.31 19237 2009.10.29 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

165 024500 2008.10.31 19238 2009.10.29 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

166 024501 2008.10.31 19239 2009.10.29 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

167 024522 2008.10.31 19240 2009.10.29 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

1/2009  

168 024537 2008.11.06 19241 2009.10.30 05 UNIVERSAL-FARM S.R.L., 
MD 

1/2009  

169 024419 2008.10.17 19243 2009.11.09 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPO-
RATZIA "ROSHEN", UA 

2/2009  

170 024546 2008.10.29 19244 2009.11.10 06,18 SYNYTSYA Yuriy, UA 2/2009  

171 024584 2008.11.11 19245 2009.11.10 04 Emirates National Oil Com-
pany Limited LLC (ENOC), AE 

2/2009  

172 024586 2008.11.12 19246 2009.11.10 05,35 BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret 
A.Ş., TR 

2/2009  

173 024587 2008.11.12 19247 2009.11.10 05,35 BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret 
A.Ş., TR 

2/2009  

174 024588 2008.11.12 19248 2009.11.10 05,35 BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret 
A.Ş., TR 

2/2009  

175 024590 2008.11.12 19249 2009.11.10 05,35 BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret 
A.Ş., TR 

2/2009  

176 024591 2008.11.12 19250 2009.11.10 05,35 BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret 
A.Ş., TR 

2/2009  

177 024592 2008.11.12 19251 2009.11.10 05,35 BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret 
A.Ş., TR 

2/2009  

178 024593 2008.11.12 19252 2009.11.10 05,35 BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret 
A.Ş., TR 

2/2009  

179 024654 2008.11.27 19253 2009.11.09 05 Schering-Plough Ltd., corpo-
raţie organizată conform legilor 
Elveţiei, CH 

2/2009  

180 024655 2008.11.27 19254 2009.11.09 05 Schering-Plough Ltd., corpo-
raţie organizată conform legilor 
Elveţiei, CH 

2/2009  

181 023012 2008.03.06 19255 2009.08.21 29 DANDAR S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

11/2008  

182 021060 2007.04.12 19256 2009.12.04 01,02,03,04,06,
07,08,09,11,12,
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,

43,45 

EVENTIS MOBILE S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

 11/2008 
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183 020859 2007.03.12 19257 2009.12.04 01,02,03,04,06,

07,08,09,11,12,
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,

43,45 

EVENTIS MOBILE S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

 11/2008 

184 022298 2007.11.14 19258 2009.12.07 16,35 MIGAI Nadejda, MD  10/2008 
185 022390 2007.11.22 19259 2009.12.07 16,35,38,41 MIGAI Nadejda, MD  10/2008 
186 024758 2008.12.18 19260 2009.11.11 33 VINARIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
3/2009  

187 023263 2008.04.08 19261 2009.11.02 16,35,41 LUCHIAN Valentina, MD 3/2009  
188 023474 2008.05.15 19262 2009.11.02 03,35 COM V&V S.R.L., firmă, MD 12/2008  
189 023578 2008.05.28 19263 2009.09.21 16,29,30,31, 

32,35,39 
ZHENG SHI INTERNATIONAL 
GROUP S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

12/2008 1/2010 

190 024705 2008.12.10 19265 2009.11.02 05 Metatron S.A., MD 3/2009  
191 024707 2008.12.10 19266 2009.11.02 05 Metatron S.A., MD 3/2009  
192 024709 2008.12.10 19267 2009.11.02 05 Metatron S.A., MD 3/2009  
193 021525 2007.07.23 19329 2009.12.04 35,39 Matcon-Motricala S.A., MD  8/2009 
194 019932 2006.09.04 19330 2009.12.04 32,33 Vlaktor Trading Limited, CY  8/2009 
195 020637 2007.01.25 19331 2009.12.04 18,25,35 BUDACA Alexandru, MD  8/2009 
196 021234 2007.05.14 19332 2009.12.01 09,14,25 SHANGHAI SILK GROUP 

CO., LTD., CN 
 2/2009 

197 021688 2007.08.10 19333 2009.12.08 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

 10/2008 

198 021695 2007.08.10 19334 2009.12.07 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

 8/2009 

199 021701 2007.08.10 19335 2009.12.07 35 World Medicine Limited, 
reprezentanţă, MD 

 8/2009 

200 021887 2007.09.07 19336 2009.12.07 30,32 RAUCH Fruchtsäfte GmbH, AT  8/2009 
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VI 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia  desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin  procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin 
des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). Buletinul include atât datele 
bibliografice în limbile franceză şi engleză, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele 
acestor desene şi modele industriale înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed 
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, 
by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial designs 
registration certificates, and renewed industrial designs under the national procedure shall be 
published in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French and English and registered industrial design reproductions and is exposed 
over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the lists of 
industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international 
registration numbers and of the ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of the international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 

P 

L 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 80

 
(11) Numărul certificatului 
 Certificate number 
(15)  Data înregistrării  
 Date of registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration validity 
(20) Numărul desenului şi modelului industrial 
 Number of industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of deposit  
(22)  Data de depozit 
 Filing date of deposit 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of exhibition priority 
(28)  Numărul de desene şi modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 
 Priority data under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Filing date of priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Publication date of the application for the registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 
 Publication date of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data eliberării certificatului  
 Date of issuance of certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 
 Date of publication deferment expiration         
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Indication of product 
(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 
 Representation of industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of divisional application  
(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of applicant(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3 
(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(73) Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of owner(s), code  

of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(74) Numele mandatarului autorizat 
 Name of attorney              
(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of the published industrial designs 
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 

de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
numerical index (half-yearly) 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 
 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în 
ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în 
ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners forfeited of rights through non-payment of the issuance fee for the industrial design 
registration certificates 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications on registration of the industrial 
designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within  
3 months following the date of publication of that requests 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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O

A 
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(51) LOC (9) Cl. 02-04 
(21) f 2009 0067 
(22) 2009.11.12 
(28) 4 

(71)(72) BECHER Valeriu, MD 
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200,  

            Bender, Republica Moldova 
(54) Tălpi 

 
(55) 
 

1.1 
 

 
1.2 

 

2.1 
 

2.2 
 

 
3.1 
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(21)   f 2009 0067 

 
3.2 

 

4.1 
 

4.2 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-03 
(21) f 2007 0076 
(22) 2007.12.12 
(31) 000741525 
(32) 2007.06.12 
(33) EM 
(28) 1 
(46) 2010.01.12 

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVEST-
MENTS) LIMITED, GB 
Globe House, 1 Water Street, London, 
WC2R 3LA, Regatul Unit 

(72) TABRAH Daniel, GB    
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Pachet pentru ambalarea ţigaretelor 
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(21)   f 2007 0076 
(55) 
 

 

 

 

1.1  1.2  1.3 
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(21)   f 2007 0076 
 

 

1.4  1.5 
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(21)   f 2007 0076 
 

 

 

1.6  1.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESIGN  MD - BOPI 1/2010 
 

 127 

(51) LOC (9) Cl. 09-05; 19-08 
(21) f 2009 0056 
(22) 2009.07.30 
(28) 3 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - alb, negru, 

bej, roşu; modelul 2 - alb, negru, bej, roşu; 
modelul 3 - alb, negru, bej, roşu. 

(71) LAFARGE, FR 
61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, Franţa 

(72) PAVLENCO Ana, MD    
           MELNICIUC Serghei, MD    
           DAVÎDIC Oleg, MD    
           BORZIN Cornelia, MD    
(74) SOCOLOVA Olga 
(54) Pachete pentru ciment 

(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 

 

1.1  1.2 
 

 

1.3  1.4 
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(21)   f 2009 0056 
 

  

1.5  1.6  1.7 
 

 
1.8 
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(21)   f 2009 0056 
 

 
1.9 

 
 

2.1  2.2 
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(21)   f 2009 0056 
 

 

 
2.3  2.4 

 
 

 

 

2.5  2.6  2.7 
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(21)   f 2009 0056 
 

 

2.8  2.9 
 

 

3.1  3.2 
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(21)   f 2009 0056 
 

 

3.3  3.4 
 

 

 

 
3.5  3.6 

 
 

 
3.7  3.8 
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(21)   f 2009 0056 
 

3.9 
 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 09-05 
(21) f 2009 0066 
(22) 2009.11.09 
(28) 4 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - gri, albastru; 

modelul 2 - gri, albastru. 

(71) CORBU, GOSPODĂRIE ŢĂRĂNEASCĂ, MD 
MD-5130, Plop, Donduşeni,  

           Republica Moldova 
(72) CORBU Ion, MD    
(54) Pungi 

(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21)   f 2009 0066 
 

                          
1                                                                                     2 

 
   

 

 

 
3  4 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08 
(21) f 2009 0068 
(22) 2009.12.02 
(28) 1 
(71) VARDA S.R.L., ÎNTREPRINDERE  

CU CAPITAL STRĂIN, MD 

Str. Tudor Vladimirescu nr. 18, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Etichetă 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  

de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform 
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certi-
ficatului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data de 
depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de de-

sene şi mo-
dele indus- 

triale (nr. de-
senului şi 
modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 1187 2009.12.12 2014.02.02 f 2009 0005 2009.02.02 01-01 1 SCURTU Valentin, MD 
MD-5800, Budăi, 
Teleneşti, Republica 
Moldova 

5/2009 

2 1188 2009.12.12 2014.02.25 f 2009 0010 2009.02.25 06-03, 
04 

6 FOTESCU Margareta, 
MD 
MD-6214, Sîngerei, 
Bilicenii Vechi, 
Republica Moldova 

5/2009 

3 1189 2009.12.09 2014.05.06 f 2009 0029 2009.05.06 06-13 24 LOBSTER S.R.L., MD 
Str. Jubiliară nr. 12, 
bloc 1, ap. 1,  
MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2009 

4 1190 2009.12.15 2014.02.12 f 2009 0006 2009.02.12 11-05 2 NICULINA - PRIM 
S.R.L., MD 
Str. Mircea cel Bătrîn  
nr. 44, bloc 1, ap. 37-A,  
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2009 

5 1191 2009.12.15 2014.02.17 f 2009 0007 2009.02.17 19-08; 
24-99 

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

5/2009 

6 1192 2009.12.14 2014.01.21 f 2009 0002 2009.01.21 20-03 1 VEHICUL, CENTRU 
DE INSTRUIRE A 
CONDUCĂTORILOR 
AUTO, MD 
Str. Mileşti nr. 34 "B", 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2009 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, 

numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale 
reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
 Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

(nr. desenului 
şi modelului  

industrial 
reînnoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 675 2014.07.13 f 2004 0112 2004.07.13 09-01 1 EURO-ALCO S.A., MD    
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004,  Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2005 
10/2005 

2 707 2014.06.24 f 2004 0098 2004.06.24 09-01 2 EURO-ALCO S.A., MD    
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004,  Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2005 
12/2005 

3 709 2014.07.22 f 2004 0119 2004.07.22 09-01 1 EURO-ALCO S.A., MD    
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004,  Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2005 
12/2005 

4 727 2014.08.02 f 2004 0131 2004.08.02 09-01 1 EURO-ALCO S.A., MD    
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004,  Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2005 
2/2006 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului 

de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare  

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea 
desenului şi 

modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 DM/071326 2009.02.10 TOVARYSTVO Z 
OBMEZHENOJU 
VIDPOVIDALNISTIU 
"NATSIONALNA 
GORYLCHANA 
KOMPANIJA", UA 

Butelie /  Bottle / 
Bouteille 

09-01 1 2014.02.10 7/2009 

2 DM/071492 2009.02.26 PATRICK JOSEPH 
LASSIGNE, CH 

Casetă-brăţară 
pentru ceas / Watch 
case-band / Boîte-
bracelet de montre 

10-02 1 2014.02.26 7/2009 

3 DM/071705 2009.02.26 VIKO ELEKTRIK VE 
ELEKTRONIK 
ENDÜSTRISI 
SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
SIRKETI, TR 

Întrerupător; priză / 
Switch; socket / 
Interrupteur; prise de 
courant 

13-03 2 2014.02.26 7/2009 

4 DM/071909 2009.02.26 
 

2008.08.28, 
000993415-
0001-0002, 

EM 

GRUNDIG 
MULTIMEDIA B.V., 
NL 

Cântar; cântar pentru 
analiza corpului / 
Scale; body analyzer 
scale / Balance; 
balance d'analyse 
corporelle 

10-04 2 2014.02.26 7/2009 

5 DM/071980 2009.05.04 SCHAFFNER 
NICHOLAS, CH 

Abajur / Lampshade / 
Abat-jour 

26-05 1 2014.05.04 7/2009 

6 DM/072006 2009.06.30 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Coliere; inele; brăţări  / 
Necklaces; rings; 
bracelets / Colliers; 
bagues; bracelets 

11-01 9 2014.06.30 7/2009 

7 DM/072007 2009.06.30 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Ceasuri de mână; 
ceasuri / 
Wristwatches; 
watches / Montres-
bracelets; montres 

10-02 4 2014.06.30 7/2009 

8 DM/072029 2009.06.09 "FREY WILLE" 
GMBH & CO KG, AT 

Bijuterii / Jewellery / 
Bijoux 

11-01 6 2014.06.09 7/2009 

9 DM/072038 2009.06.09 "FREY WILLE" 
GMBH & CO KG, AT 

Ceasuri / Watches / 
Montres 

10-02 2 2014.06.09 7/2009 

10 DM/072108 2009.06.23 
 

2009.01.05, 
1065700, EM 

GILSON SAS, FR Pipete / Pipettes / 
Pipettes 

24-02 2 2014.06.23 7/2009 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului  
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului 

industrial), data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului 
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST.3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

09-01 DM/071326 2009.02.10 TOVARYSTVO Z 
OBMEZHENOJU 
VIDPOVIDALNISTIU 
"NATSIONALNA 
GORYLCHANA 
KOMPANIJA", UA 

Butelie /  Bottle / 
Bouteille 

1 2014.02.10 7/2009 

10-02 DM/071492 2009.02.26 PATRICK JOSEPH 
LASSIGNE, CH 

Casetă-brăţară pentru 
ceas / Watch case-
band / Boîte-bracelet de 
montre 

1 2014.02.26 7/2009 

10-02 DM/072007 2009.06.30 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână; 
ceasuri / Wristwatches; 
watches / Montres-
bracelets; montres 

4 2014.06.30 7/2009 

10-02 DM/072038 2009.06.09 "FREY WILLE" 
GMBH & CO KG, AT 

Ceasuri / Watches / 
Montres 

2 2014.06.09 7/2009 

10-04 DM/071909 2009.02.26 
 

2008.08.28, 
000993415-
0001-0002, 

EM 

GRUNDIG 
MULTIMEDIA B.V., 
NL 

Cântar; cântar pentru 
analiza corpului / Scale; 
body analyzer scale / 
Balance; balance 
d'analyse corporelle 

2 2014.02.26 7/2009 

11-01 DM/072006 2009.06.30 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Coliere; inele; brăţări  / 
Necklaces; rings; 
bracelets / Colliers; 
bagues; bracelets 

9 2014.06.30 7/2009 

11-01 DM/072029 2009.06.09 "FREY WILLE" 
GMBH & CO KG, AT 

Bijuterii / Jewellery / 
Bijoux 

6 2014.06.09 7/2009 

13-03 DM/071705 2009.02.26 VIKO ELEKTRIK VE 
ELEKTRONIK 
ENDÜSTRISI 
SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
SIRKETI, TR 

Întrerupător; priză / 
Switch; socket / 
Interrupteur; prise de 
courant 

2 2014.02.26 7/2009 

24-02 DM/072108 2009.06.23 
 

2009.01.05, 
1065700, EM 

GILSON SAS, FR Pipete / Pipettes / 
Pipettes 

2 2014.06.23 7/2009 

26-05 DM/071980 2009.05.04 SCHAFFNER 
NICHOLAS, CH 

Abajur / Lampshade / 
Abat-jour 

1 2014.05.04 7/2009 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi  
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/030747 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 (2) 2014.09.22(3R) 12/1997 7/2009 

2 DM/030797 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2014.09.28(3R) 12/1997 7/2009 

3 DM/048697 BSH BOSCH UND SIEMENS 
HAUSGERÄTE GMBH, DE 

1 2014.08.05(2R) 1/2000 7/2009 

4 DM/049405 BETONWERK KWADE GMBH 
& CO., DE 

3 2014.07.27(2R) 3/2000 7/2009 

5 DM/049429 SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A., CH 

1 2014.10.11(2R) 3/2003 7/2009 

6 DM/049579 TISSOT S.A., CH 2 2014.10.11(2R) 3/2000 7/2009 
7 DM/049766 GA MODEFINE S.A., CH 1 2014.09.27(2R) 4/2000 7/2009 
8 DM/049811 UNDERBERG KG, DE 1 2014.10.13(2R) 4/2000 7/2009 
9 DM/050520 AKTIVATOR KRÄUTERELIXIER 

GMBH, DE 
1 2014.10.13(2R) 8/2000 7/2009 

10 DM/065586 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2014.07.20(1R) 1/2005 7/2009 

11 DM/065613 UNILEVER N.V., NL 1 2014.07.21(1R) 5/2005 7/2009 
12 DM/065715 DAIMLER AG, DE 1 2014.08.17(1R) 6/2005 7/2009 
13 DM/065875 OMEGA SA (OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), CH 
3 2014.09.22(1R) 2/2005 7/2009 

14 DM/065883 MONTRES BREGUET S.A., CH 1 2014.09.24(1R) 2/2005 7/2009 
15 DM/065941 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2014.10.05(1R) 3/2005 7/2009 

16 DM/066224 DEZENT 
LEICHTMETALLRÄDER GMBH, 
DE 

1 (4) 2014.10.05(1R) 8/2005 7/2009 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications or titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor 
de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 
din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the Section there are published amendments produced in the legal state of the applications and 
titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; data 

relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, revalidated 
titles of protection; forfeiture of rights; data relating to the assignment, license, gage and franchise 
contracts; the errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. depozit Nr. 
titlului de  
protecţie 

Nr.  
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cereri de 

înregistrare  
a mărcilor 

020852 
 

021329 

- 
 
- 

5/2008 
 

10/2008 
 

(730)  
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-română, MD 

(730)  
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., MD 

2 Cereri de 
înregistrare  
a mărcilor 

022776 
 

023558 
 

024126 

- 
 
- 
 
- 

10/2008 
 

1/2009 
 

1/2009 
 

(730)  
GENERAL MOTORS 
CORPORATION, corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

(730)  
MOTORS LIQUIDATION 
COMPANY, US 
 

3 Cereri de 
înregistrare  
a mărcilor 

024026 
 

024028 

- 
 
- 

12/2008 
 

12/2008 
 
 
 

(730)  
Anadolu Efes Biracilic ve Malt 
Sanayii AŞ, TR 
 
 
Bahcelievler mah. Adnan 
Kahveci Bulvari No 5, 
Bahcelievler, Istanbul, Turcia 

(730)  
ANADOLU EFES BİRACILIK 
VE MALT SANAYİİ ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 
ADNAN KAHVECİ BULVARI 
BAHÇELİEVLER MAH. No.5, 
PK1, BAHÇELİEVLER, 
Turcia 

4 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

024614 - 2/2009 
 
 

(730)  
MEDTEH-PRIM S.R.L., MD 

(730)  
Î.M. "Delta-Medica" S.R.L., 
MD 

5 Cereri de 
înregistrare  
a mărcilor 

024645 
 

024856 

- 
 
- 

2/2009 
 

4/2009 

(730) 
Westring 15-17, 49201 Dissen, 
Germania 

(730)  
Industriestraße 25, 49201 
Dissen, Germania 

6 Marcă 000509 R 267 7/1994 (730)  
LUCENT TECHNOLOGIES 
INC., US 

(730)  
Alcatel-Lucent USA Inc., US 

7 Mărci 002988 
 
 

002990 
 
 

002991 

R 2511 
 
 

R 3002 
 
 

R 3003 

12/1995 
5/2005 

 
2/1996 
5/2005 

 
2/1996 
5/2005 

(730)  
Kraft Foods Schweiz Holding 
AG (Kraft Foods Suisse 
Holding SA), (Kraft Foods 
Switzerland Holding Ltd), CH 
Bellerivestrasse 203,  
CH-8008, Zürich, Elveţia 

(730)  
Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH, CH 
 
 
Lindbergh-Allee 1, 8152 
Oplicon, Elveţia 

8 Mărci 003395 
 
 
 

003437 
 
 
 

003438 
 
 
 

007823 
 
 
 

008187 
 
 
 

008243 
 
 
 

R 3854 
 
 
 

R 3860 
 
 
 

R 3861 
 
 
 

R 6588 
 
 
 

R 6778 
 
 
 

R 6832 
 
 
 

2/1996 
8/1996 
4/2005 

 
2/1996 
8/1996 
4/2005 

 
2/1996 
8/1996 
4/2005 

 
3/1999 
8/1999 
11/2008 

 
6/1999 
11/1999 
3/2009 

 
7/1999 
12/1999 
3/2009 

 

(730)  
GENERAL MOTORS 
CORPORATION, corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
 

(730)  
MOTORS LIQUIDATION 
COMPANY, US 
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010134 
 

 
015395 

 
 

016140 
 
 

016798 
 
 

017289 
 

 
019305 

 
 

019179 
 
 

019150 
 
 

019178 
 
 

020441 
 
 

021395 
 
 

021535 
 
 

022661 
 

023489 
 
 

023490 

8574 
 
 

12888 
 
 

13865 
 
 

14008 
 
 

14230 
 

 
15423 

 
 

15514 
 
 

15660 
 
 

15739 
 
 

16518 
 
 

16788 
 
 

17022 
 
 

18472 
 

18522 
 
 

18523 

11/2001 
4/2002 

 
6/2005 
11/2005 
 
12/2005 
9/2006 

 
3/2006 
10/2006 

 
6/2006 
11/2006 
 
5/2007 
10/2007 

 
6/2007 
11/2007 
 
6/2007 
12/2007 

 
8/2007 
1/2008 

 
1/2008 
6/2008 

 
3/2008 
8/2008 

 
  5/2008 
10/2008 

 
9/2009 

 
12/2008 
9/2009 

 
12/2008 
9/2009 

9 Marcă 004181 R 4269 5/1996 
1/1997 
3/2006 
2/2007 
6/2007 

 

(730)  
ANADOLU EFES BIRACILIK 
VE MALT SANAYI A.Ş., TR 
 
 
Eski Londra Asfalti N:22 
Haznedar Mevkii P.K. 1, 
Bahçelievler / Istanbul 34592, 
Turcia 

(730)  
ANADOLU EFES 
BİIRACILIK VE MALT 
SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ, 
TR 
ADNAN KAHVECİ BULVARI 
BAHÇELİEVLER MAH. No.5, 
PK1, BAHÇELİEVLER, 
Turcia 

10 Mărci 008179 
 
 

008180 

6776 
 
 

6777 

  6/1999 
11/1999 

 
  6/1999 
11/1999 

 

(730)  
ORKA TEKSTIL SANAYI VE 
TICARET LIMITED ŞIRKETI,  
TR 
GURSEL MAHALLESI, YALIM 
SOKAK No: 5, OKMEYDANI-
ISTANBUL, TURCIA 

(730) 
ORKA TEKSTİL SANAYİ VE 
TURİZM TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 
Okmeydani Gürsel Mahallesi, 
Yalim Sokak  
No: 5, Şişli, Istanbul, Turcia 

11 Marcă 008011 6805   6/1999 
12/1999 

 
 

(730)  
142 Holborn Bars, London 
EC1N 2NH, Regatul Unit 

(730)  
Laurence Pountney Hill, 
London EC4R 0HH, Regatul 
Unit 

12 Marcă 008511 7091 10/1999 
10/2009 
12/2009 

(730)  
Elite International B.V., NL 
 

(730) 
Strauss Coffee B.V., NL 
 

13 Marcă 008904 7477 3/2000 
8/2000 
7/2002 

 
 

(730)  
Întreprinderea de stat "Registru" 
a Departamentului Tehnologii 
Informaţionale  
al Republicii Moldova, MD 

(730)  
Întreprinderea de Stat 
"Centrul Resurselor 
Informaţionale de Stat 
"REGISTRU", MD 
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1 2 3 4 5 6 7 
14 Mărci 009118 

 
 
 

009119 
 
 
 

009120 
 
 
 

009172 

7627 
 
 
 

7628 
 
 
 

7629 
 
 
 

8050 

6/2000 
12/2000 
12/2009 

 
6/2000 
11/2000 
12/2009 

 
6/2000 
12/2000 
12/2009 

 
8/2000 
10/2002 
12/2009 

(730)  
c/o Hunton & Williams, 951 
East Byrd Street, Richmond, 
VA 23219, Statele Unite ale 
Americii 
 

(730)  
9711 Farrar Court, 
Richmond, VA 23236, Statele 
Unite ale Americii 
 

15 Marcă 009014 7790 10/2000 
  3/2001 

 
 

(730)  
Str. Petricani nr. 21, MD-2031, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

16 Mărci 010574 
 
 

010575 

9101 
 
 

9102 

7/2002 
12/2002 

 
7/2002 
12/2002 

(730)  
Băneasa S.A., societate 
comercială morărit-panificaţie, 
RO 
Str. Prelungirea Şcoala 
Herăstrău nr. 52-54, sector 1, 
71511, Bucureşti, România 

(730)  
S.C. MORARIT 
PANIFICAŢIE BANEASA 
S.A., RO 
Str. Nicolae G. Caramfil  
nr. 52-54, sector 1, Bucureşti, 
România 

17 Mărci 012551 
 
 

013422 
 
 

013540 
 
 

013539 
 
 

013583 

10595 
 
 

11139 
 
 

11146 
 
 

11165 
 
 

11281 

11/2003 
  6/2004 

   
4/2004 
10/2004 

 
  4/2004 
10/2004 

 
  4/2004 
10/2004 

 
  5/2004 
11/2004 

(730)  
Kraft Foods Schweiz  Holding 
AG, CH 
Bellerivestrasse 203,   
CH-8008 Zürich, Elveţia 
 

(730)  
Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH, CH 
Lindbergh-Allee 1, 8152 
Oplicon, Elveţia 
 

18 Mărci 019145 
 
 

019144 
 
 

019146 

15406 
 
 

15407 
 
 

15495 

  5/2007 
10/2007 

 
  5/2007 
10/2007 

 
  6/2007 
11/2007 

(730)  
EMPRESA BRASILEIRA DE 
COMPRESSORES S/A - 
EMBRACO, BR 
Rua Rui Barbosa, 1020, 
Joinville - SC - Brazilia 
 

(730) 
Multibrás S.A. 
Eletrodomésticos, BR 
 
Avenida das Nações Unidas, 
12.995-32 º andar - São 
Paulo - SP - Brazilia 
 

19 Desen/ 
model  
industrial 

0272 237 9/2000 
5/2001 

(73)  
1-1, Akasaka 7-chome,  
Minato-ku, Tokyo, Japonia 

(73)  
2-6-21, Minami-aoyama, 
Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
Japonia 

20 Desen/ 
model  
industrial 

0269 281  3/2001 
11/2001 

 

(73)  
FIRMA  DEGETARUL DE AUR 
S.R.L., MD 
Str. Armenească nr. 18,  
bloc 1, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(73)  
STEGARESCU 
VEACESLAV, MD 
Str. Armenească  
nr. 18/1, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

21 Desen/ 
model  
industrial 

f 2004 0162 1008 9/2007 
5/2008 

 
 
 

(73)  
VINIMPEX S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, 
FABRICĂ DE VINURI  
ŞI CONIACURI, MD    
Str. Iurie Gagarin nr. 34,  
MD-6118, Tvardiţa, Taraclia, 
Republica Moldova 

(73)  
Întreprinderea cu Capital 
Străin Fabrica de vinuri şi 
coniacuri „ЗОЛОТОЙ АИСТ” 
S.R.L., MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34,  
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, 
Republica Moldova 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Desen/ 

model 
industrial 

f 2006 0084 
2006.08.30 

992 5/2007 
2/2008 
9/2009 

OBŞCESTVO S 
OGRANICENNOI 
OTVETSTVENNOSTIU 
"PROMCONSERVÎ", RU 
Pr. Odoevscogo, d. 2A,  
g. Moscva, 117574, 
Federaţia Rusă 

STATINKO LIMITED, CY 
 
 
 
Christodoulou 
Chatzipavlou. 205, 
LOULOUPIS COURT, 
2nd floor, Flat/office 201, 
P.c. 3036, Limassol, 
Cipru 

1391 
2009.12.01 

2 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 
 

021308 
2007.05.30 

 

- 
 
 
 

4/2008 ARMONIE-LUX S.R.L., 
MD 
Str. Igor Vieru nr. 20,  
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

Bright Favour Trading 
Co., Ltd., CN 
2F., No. 276-11, Yusin 
Rd., Tainan City, Taiwan, 
China 

1396 
2009.12.01 

3 Marcă 010974 
2001.11.29 

 

9297 10/2002 
3/2003 

BESCHIERU Radu, MD  
 
Str. Nicolae Milescu 
Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

FPC "BOJO-VIN" 
S.R.L., MD 
Str. Miciurin 6, or. Vatra, 
mun. Chişinău, 
MD-2055, Republica 
Moldova 

1397 
2009.11.06 

 

4 Marcă 010716 
2001.11.09 

10171 10/2003 
3/2004 

BESCHIERU Radu, MD  
 
Str. Nicolae Milescu 
Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

FPC "BOJO-VIN" 
S.R.L., MD 
Str. Miciurin 6, or. Vatra, 
mun. Chişinău,  
MD-2055, Republica 
Moldova 

1398 
2009.11.09 

 

5 Marcă 004738 
1995.07.18 

 
 

R 4497 
 
 
 
 

9/1996 
3/1997 

VSM GROUP AB, SE 
 
Drottninggatan 2,  
SE-56184 
HUSKVARNA, Suedia 

KSIN LUXEMBOURG II, 
S.AR.L., LU 
1, rue des Glacis,  
L-1628, Luxembourg 
 

1401 
2009.12.01 

 

6 Marcă  002914 
1994.09.08 

 

R 3901 4/1996 
10/1996 

Kraft Foods Österreich 
GmbH, AT  
 
Fohrenburgstrasse 1, 
6700 Bludenz, Austria 

Mirabell Salzburger 
Confiserie und Bisquit 
GmbH., AT 
Hauptstrasse 14-16, 
5082 Grödig, Austria 

1403 
2009.12.02 

7 Mărci 002831 
1994.09.09 

 
 

002832 
1994.09.09 

 
002833 

1994.09.09 
 

R 2047 
 
 
 

R 2048 
 
 
 

R 2049 
 

9/1995          
8/2004 
4/2005 

 
9/1995          
8/2004 
4/2005 

 
9/1995          
8/2004 
4/2005 

KRAFT FOODS 
DEUTSCHLAND GmbH, 
DE  
 
Langemarckstrasse 4-20,  
D-28199 BREMEN, 
Germania 
 

Kraft Foods Deutschland 
Intellectual Property 
GmbH & Co. KG, DE 
 
Langemarckstrasse  
4-20, 28199 Bremen, 
Germania 

1404 
2009.12.02 

 

8 Mărci 003498 
1994.12.09 

 
003526 

1994.12.12 
 

R 2196 
 
 

R 4196 

11/1995            
4/2005 

 
4/1996          
12/1996          
4/2005 

PERNOD RICARD, FR  
 
12, Place des Etats-
Unis, 75016 PARIS, 
Franţa 

BISQUIT DUBOUCHE 
ET CIE, FR 
90 boulevard de 
Paris,16100, COGNAC, 
Franţa 

1405 
2009.12.02 

9 Mărci 001120 
1994.03.17 

 
001117 

1994.03.17 

R 615 
 
 

R 652 

11/1994             
4/2005 

 
12/2004             
4/2005 

XEROX LIMITED, GB 
Bridge House, Oxford 
Road, Uxbridge, 
Middlesex, UB8 1HS, 
Regatul Unit 

Xerox Corporation, US 
45 Glover Ave., P.O. Box 
4505, Norwalk, 
Connecticut 06856, 
Statele Unite ale Americii 

1406 
2009.12.03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10 Marcă 014122 

2004.01.27 
 

12147 12/2004              
5/2005 

KERAMIN CHIŞINĂU 
S.R.L., casă de comerţ, 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Alexandr Puşkin  
nr. 44, of. 61, MD-2005, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

Societatea cu 
Răspundere Limitată 
"KERAMIN GRUP", MD 
Bd. Renaşterii nr. 25/1,  
MD-2005,  
mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1407 
2009.12.03 

 

11 Marcă 006423 
1997.04.11 

 

R 7004 1/1998            
3/2000 

AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

BODRUG Gheorghe, MD 
Str. Mesager nr. 5/3,  
ap. 59, MD-2069, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

1408 
2009.12.03 

 

12 Mărci 008976 
1999.11.25 

 
 

009876 
2000.10.10 

7468 
 
 
 

8444 

3/2000 
3/2001         
8/2009 

 
9/2001           
2/2002           
8/2009 

Societatea Comercială 
„TRIO-LINE” S.R.L., MD  
Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 124, MD-2012, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

Mîndrilă Ala, MD 
 
Str. Belinski 11 „B",  
MD-2008, 
mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1409 
2009.12.03 

13 Marcă 011756 
2002.08.29 

9950 7/2003          
12/2003 

KRAFT FOODS AS, NO 
 
 
Johan Throne Holsts 
plass 1, N-0566 OSLO, 
Norvegia 

Kraft Foods Sverige 
Intellectual Property AB, 
SE 
c/o Kraft Foods Sverige 
AB, 194 86 Upplands 
Väsby, Suedia 

1410 
2009.12.04 

 
 
 

 
14 Mărci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desene/ 
modele  
industriale 

006138 
1997.01.21 

 
 
 
 
 

009880 
2000.12.15 

 
011120 

2002.03.14 
 

012085 
2002.11.07 

 
015185 

2004.07.19 
 

015444 
2004.08.05 

 
015971 

2004.12.24 
 

015972 
2004.12.24 

 
014865 

2004.06.03 
 

019403 
2006.06.08 

 
019404 

2006.06.08 
 

019405 
2006.06.08 

 
f 2006 0019 
2005.09.22 

 
f 2006 0017 
2006.02.09 

R 6008 
 
 
 
 
 
 

8489 
 
 

9055 
 
 

10512 
 
 

12111 
 
 

12114 
 
 

12680 
 
 

12681 
 
 

13161 
 
 

15091 
 
 

15092 
 
 

15093 
 
 

997 
 
 

1036 

12/1997             
7/1998    
12/1998             
4/2001             
4/2004            
7/2006 

 
3/2002             
6/2004 

 
11/2002             
6/2004 

 
11/2003             
5/2004 

 
11/2004             
5/2005 

 
11/2004             
5/2005 

 
4/2005         
10/2005 

 
4/2005          
10/2005 

 
9/2005           
2/2006 

 
11/2006             
8/2007 

 
11/2006             
8/2007 

 
11/2006             
8/2007 

 
6/2007 

 
 

12/2007 

ACOREX WINE 
HOLDING S.A., 
întreprindere mixtă, MD  
Str. Ungureanu nr. 3,  
MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
 

SC "Octaedru" S.R.L., MD 
 
 
Str. Aşhabad nr. 20,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

1411 
2009.12.15 

 



MD - BOPI 1/2010 

 147 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
15 Marcă 008471 

1999.03.01 
 

7051 10/1999             
3/2000 
12/2009 

Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson, SE  
SE-164 83 Stockholm, 
Suedia  

Ascom Network Testing 
AB, SE 
Box 920, SE 971 28 
LULEA, Suedia 

1412 
2009.12.15 

 

16 Mărci 015126 
2004.07.12 

 
 
 
 

019633 
2006.07.06 

 

12773 
 
 
 
 
 

15667 
 

5/2005         
10/2005         
11/2006         
10/2008           
1/2009 

 
7/2007          
12/2007           
1/2009 

SOYUZ-VICTAN 
GROUP LTD, GB  
Victoria Road, Millenium 
House, 1 st floor IM2 
4RW, Douglas, Insula 
Man, Regatul Unit 

Art & Business Limited, LI 
 
Vorarlberger-Strasse 7, 
9486 Schaanwald, 
Liechtenstein 
 

1413 
2009.12.21 

 

17 Marcă 008618 
1999.05.05 

 

7292 
 

11/1999               
5/2000            
10/2009 

PERNOD RICARD, FR 
12, Place des Etats-
Unis, 75016 PARIS, 
Franţa 

AGROS HOLDING S.A., 
PL 
Ul. Emilii Plater 53,  
00-113 Warsaw, Polonia 

1414 
2009.12.21 

 

18 Marcă 023855 
2008.07.10 

 

18599 10/2009 Coast Stores Limited, GB  
 
TheTriangle, Stanton 
Harcourt Industrial 
Estate, Stanton Harcourt, 
Witney, Oxfordshire 
OX29 5UT, Regatul Unit 

C FASHIONS OPCO 
LIMITED, GB 
The Triangle, Stanton 
Harcourt Industrial 
Estate, Stanton Harcourt, 
Witney, Oxfordshire 
OX29 5UT, Regatul Unit 

1415 
2009.12.21 

19 Mărci  008862 
1999.09.20 

 
 
 
 

012189 
2002.10.31 

 
 

7515 
 
 
 
 
 

12313 
 

1/2000           
9/2000         
11/2007         
12/2007           
3/2009 

 
1/2005            
6/2005         
11/2007         
12/2007           
3/2009 

Viceroy Financial 
Services Limited, GB  
Hipoint, Thomas Street, 
Taunton, Somerset TA2 
6HB, Regatul Unit 
 

"Slavyanskaya" Limited 
Liability Company, RU 
53B, Promyishlennaya 
Street, Ulyanovsk, 
432045, Federaţia Rusă 
 

1416 
2009.12.22 

 

20 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 
 

022776 
2008.01.29 

 

- 10/2008 MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1417 
2009.12.23 

 

21 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 
 

024126 
2008.08.18 

 

- 1/2009 MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1419 
2009.12.23 

 

22 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 
 

023558 
2008.05.23 

 

- 1/2009 MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1420 
2009.12.23 

 



MD - BOPI 1/2010  

 148 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
23 Cerere de  

înregistrare  
a mărcii 
 

024415 
2008.10.10 

 

- 1/2009 MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1421 
2009.12.23 

 

24 Marcă 019178 
2006.04.17 

 

15739 
 

8/2007           
1/2008 

MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US 
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1422 
2009.12.23 

 

25 Marcă 015395 
2004.09.10 

 

12888 
 

6/2005        
11/2005 

MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1423 
2009.12.23 

 

26 Marcă 019305 
2006.05.11 

15423 5/2007          
10/2007 

MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1424 
2009.12.23 

27 Marcă 022661 
2008.01.09 

 

18472 
 

9/2009 MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1425 
2009.12.23 

 

28 Marcă 007823 
1998.05.22 

 

R 6588 
 

3/1999          
8/1999        
11/2008 

MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1426 
2009.12.23 

 

29 Marcă 017289 
2005.06.27 

 

14230 6/2006         
11/2006 

MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 

1427 
2009.12.23 
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300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

30 Marcă 021535 
2007.07.10 

 

17022 
 

5/2008      
10/2008 

MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 
 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1428 
2009.12.23 

 

31 Marcă 023489 
2008.05.14 

 

18522 
 

12/2008             
9/2009 

MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 
 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1429 
2009.12.23 

 

32 Marcă 016140 
2005.02.09 

 

13865 
 

12/2005              
9/2006 

MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1430 
2009.12.23 

 

33 Marcă 016798 
2005.04.19 

14008 3/2006         
10/2006 

MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 
 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1431 
2009.12.23 

 

34 Marcă 003437 
1994.10.10 

 

R 3860 2/1996           
8/1996           
4/2005 

MOTORS 
LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance 
Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-
3000, Statele Unite ale 
Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1432 
2009.12.28 
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FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI 
 în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie 

Nr. crt. Cod ST.3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit Data retragerii (41) Nr. BOPI  
1 MD a 2007 0026 2007.02.02 2009.12.11 11/2008 
2 MD a 2007 0029 2007.02.02 2009.12.11 11/2008 
3 MD a 2008 0261 2008.10.15 2009.09.28 12/2009 

 

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet 
de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008  

în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr. crt. Cod ST.3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Data hotărârii  
de respingere 

Art.  

1 MD a 2008 0038 2008.02.15 12/2009 2009.10.16 art. 7 
2 MD a 2006 0261 2006.11.13 6/2008 2009.12.07 art. 7 

 

KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul  

de restabilire), conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  
(situaţia la 2010.01.31) 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului,  

data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data  
încetării 

valabilităţii  
1 BUCĂŢEL Sergiu, MD 1361 97-0150 1997.06.04 2009.06.04 
2 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 1607 97-0231 1997.06.26 2009.06.26 
3 CONDEA AUGUSTA S.p.A., IT 1759 97-0235 1997.06.26 2009.06.26 
4 OCOPNAIA Natalia, MD 2452 a 2003 0141 2003.06.05 2009.06.05 
5 FALA Valeriu, MD 2606 a 2004 0165 2004.06.30 2009.06.30 
6 HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG, DE 2633 a 2002 0153 2002.06.03 2009.06.03 
7 HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG, DE 2670 a 2002 0154 2002.06.03 2009.06.03 
8 IVANŢOC Valeriu, MD 2707 a 2004 0155 2004.06.23 2009.06.23 
9 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 2773 a 2003 0158 2003.06.26 2009.06.26 
10 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  

A REPUBLICII MOLDOVA, MD 
2833 a 2004 0152 2004.06.21 2009.06.21 

11 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2943 a 2004 0156 2004.06.28 2009.06.28 
12 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
2959 a 2004 0161 2004.06.29 2009.06.29 

13 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2961 a 2004 0157 2004.06.28 2009.06.28 
14 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
2966 a 2004 0163 2004.06.29 2009.06.29 

15 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3077 a 2004 0162 2004.06.29 2009.06.29 

16 ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD; POSTOLACHE Alexandru, MD; 
DARII Valentina, MD 

3266 a 2006 0154 2006.06.12 2009.06.12 

17 COVALENCO Ion, MD 3608 a 2004 0141 2004.06.02 2009.06.02 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (fără dreptul  

de restabilire), conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  
(situaţia la 2010.01.31) 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului,  

data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 S.R.L. "Sănătate-Farm", MD 455 95-0300 1995.07.27 2008.07.27 

2 FERRERO OHG MBH, DE 1202 96-0220 1992.06.09 2008.06.09 

3 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE  
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI  
ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD 

1682 99-0208 1999.07.29 2008.07.29 

4 CARAUŞ Vladimir, MD; HAIDABER Piotr, MD 1702 a 2000 0127 2000.07.20 2008.07.20 

5 COOK, Brian, George, CA 1880 97-0079 1995.06.20 2008.06.20 

6 MILIGROM Moisei, MD 2052 a 2001 0243 2001.07.25 2008.07.25 

7 MARDAR Alexandr, MD 2227 a 2002 0176 2002.07.10 2008.07.10 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2323 a 2003 0151 2003.06.23 2008.06.23 

9 BOUNEGRU Tudor, MD; TEHNORES, S.R.L., MD 2358 a 2003 0139 2003.06.04 2008.06.04 

10 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 

2467 a 2003 0187 2003.07.25 2008.07.25 

11 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2478 a 2003 0175 2003.07.17 2008.07.17 

12 KULIBACINÎI Iurii, MD 2483 a 2003 0145 2003.06.10 2008.06.10 

13 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2515 a 2003 0166 2003.07.11 2008.07.11 

14 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

2561 a 2003 0189 2003.07.29 2008.07.29 

15 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 2571 a 2003 0140 2003.06.05 2008.06.05 

16 ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA  
ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD 

2594 a 2001 0182 2001.06.14 2008.06.14 

17 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2618 a 2003 0169 2003.07.11 2008.07.11 

18 PERJU Veaceslav, MD 2619 a 2003 0170 2003.07.11 2008.07.11 

19 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2630 a 2003 0173 2003.07.14 2008.07.14 

20 BUCĂŢEL Sergiu, MD 2635 a 2003 0183 2003.07.22 2008.07.22 

21 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2648 a 2003 0171 2003.07.11 2008.07.11 

22 INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE  
ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN 
ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD 

2653 a 2003 0186 2003.07.25 2008.07.25 

23 GHERASIMENCO Serghei, MD 2682 a 2002 0184 2002.07.17 2008.07.17 
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1 2 3 4 5 6 

24 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2820 a 2003 0147 2003.06.17 2008.06.17 

25 MILIGROM Moisei, MD 2934 a 2003 0162 2003.07.01 2008.07.01 

26 LUPAŞCO Natalia, MD 3073 a 2005 0196 2005.07.06 2008.07.06 

27 JOVMIR Vasile, MD; STANISLAV Anastasia, MD; 
MORARU Lilia, MD 

3229 a 2006 0176 2006.06.30 2008.06.30 

28 JOVMIR Vasile, MD; STANISLAV Anastasia, MD; 
MORARU Lilia, MD 

3248 a 2006 0175 2006.06.30 2008.06.30 

29 H.MOHAMMAD ABDULMAJED, SY; BOIŞTEANU 
Vladimir, MD 

3250 a 2006 0189 2006.07.14 2008.07.14 

30 CONSTANTINOV Nicolai, MD 3259 a 2005 0207 2005.07.20 2008.07.20 

31 LEVIŢCHII Denis, MD; LEVIŢCAIA Galina, MD 3277 a 2003 0142 2003.06.05 2008.06.05 

32 ERHAN Nicolae, MD 3281 a 2006 0151 2006.06.01 2008.06.01 

33 GLADUN Sergiu, MD 3285 a 2006 0197 2006.07.26 2008.07.26 

34 DORUC Andrei, MD; ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD; 
SUCEVEANU Vasile, MD; DORUC Serghei, MD; 
ŢÂBÂRNĂ Andrei, MD 

3352 a 2006 0182 2006.07.07 2008.07.07 

35 ÎNTREPRINDERE DE STAT "REGISTRU", MD 3365 a 2006 0168 2006.06.27 2008.06.27 

 
 
 

MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată  
de valabilitate a expirat (situaţia la 2010.01.31) 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,  

data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, US 28 94-0091 1994.03.16 2009.01.05 
2 GERD UND BERND VIELER KG, DE 11 94-0016 1994.01.25 2009.01.24 
3 HAFSLUND NYCOMED PHARMA  

AKTIENGESELLSCHAFT, AT 
57 94-0070 1994.03.25 2009.03.24 

4 SOCIETATEA PE ACŢIUNI "HIDROINPEX", MD 66 94-0056 1994.03.02 2009.03.01 
 
 

  
 
 

NF2A/NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, 

data depozitului, numele sau denumirea titularului, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. brevet 

(22) 
Data depozit 

(73) 
Titularul, cod ST.3 OMPI  

Data încetării 
valabilităţii 

1 3172 2006.03.23 SOCIETATEA COMERCIALĂ "ADD-PRODUCTION" S.R.L., MD 2009.03.23 
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MM4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor  
de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen 

prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  
a certificatului de înregistrare, conform pct. 70 

din Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia 
proprietăţii industriale în Republica Moldova, aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr. 456 din 26.07.1993 
(situaţia la 2010.01.31) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) 
Nr. certificat 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 MIGDAL-P S.A., MD 103 u 2003 0018 2003.06.19 2009.06.19 
2 POPOVICI Valerii, MD 135 u 2005 0018 2005.06.20 2009.06.20 
3 BARBUL Nicolai, MD 150 u 2006 0009 2006.06.20 2009.06.20 

 
 
 
 

MK4A Lista certificatelor de înregistrare a modelelor  
de utilitate a căror durată de valabilitate a expirat  

(situaţia la 2010.01.31) 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificat 

(21) Nr. depozit (22) Data depozit Data expirării 
duratei de 
valabilitate 

1 POIAN Veaceslav, MD 116 u 2004 0012 2004.06.30 2009.06.30 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 7(4) din Legea  

nr. 38-XVI/2008, punctelor 11(6), 86(9) din Regulamentul 
privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare  

a mărcilor aprobat prin Hotărârea Guvernului  
nr. 488 din 13.08.2009 

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 016977 2005.05.18 2009.12.23 2/2009 

 
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase 
în temeiul art. 44(1) din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. crt. (210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 022689 2008.01.24 2009.12.15 10/2008 

 
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  

în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 46  
din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr.  
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 020712 2007.02.13 2009.12.23 2/2009  
2 021014 2007.04.04 2009.12.23 2/2009  
3 022392 2007.11.23 2009.12.23 10/2008  
4 022439 2007.12.20 2009.12.23 10/2008  
5 022440 2007.12.20 2009.12.23 10/2008  
6 022491 2008.02.28 2009.12.23 10/2008  
7 022501 2007.12.25 2009.12.23 10/2008  
8 022531 2007.12.18 2009.12.23 10/2008  
9 022577 2008.01.16 2009.12.23 10/2008  
10 022578 2008.01.16 2009.12.23 10/2008  
11 022579 2008.01.16 2009.12.23 10/2008  
12 022580 2008.01.16 2009.12.23 10/2008  
13 022585 2008.01.16 2009.12.23 10/2008  
14 022639 2007.12.25 2009.12.23 10/2008  
15 022680 2008.01.14 2009.12.23 10/2008  
16 022681 2008.01.14 2009.12.23 10/2008  
17 022697 2008.02.06 2009.12.23 10/2008  
18 022721 2008.01.22 2009.12.23 10/2008  
19 022732 2008.01.23 2009.12.23 10/2008  
20 022733 2008.01.25 2009.12.23 10/2008  
21 022735 2008.01.23 2009.12.23 10/2008  
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1 2 3 4 5 
22 022738 2008.01.23 2009.12.23 10/2008  
23 022741 2008.01.23 2009.12.23 10/2008  
24 022749 2008.01.25 2009.12.23 10/2008  
25 022772 2008.02.06 2009.12.16 10/2008  
26 022780 2008.01.30 2009.12.23 10/2008  
27 022846 2008.02.12 2009.12.23 11/2008  
28 022932 2008.02.22 2009.12.23 11/2008  
29 022987 2008.03.13 2009.12.23 11/2008  
30 022988 2008.03.13 2009.12.23 11/2008  
31 022989 2008.03.13 2009.12.23 11/2008  
32 022993 2008.03.05 2009.12.23 11/2008  

 
 

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

de graţie) conform art. 16 din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul  
de ordine  

al înregistrării 

(210) 
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 6883 008698 KOSHERNAYA 2009.06.14 MEŞALKIN Gheorghii, MD 

Str. Vinogradnaia nr. 5a,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

2 6991 
 

008355 CONTE 
PARAVICINI 

ГРАФ 
ПАРАВИЧИНИ 

2009.01.11 
 

VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Chişinău, Republica Moldova 

3 6994 008358 ŞUSTOV N. L. 
ШУСТОВ Н.Л. 

2009.01.13 VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Chişinău, Republica Moldova 

4 7231 008685 CRUISE 2009.06.11 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5 7232 008686 TANDEM 
ТАНДЕМ 

2009.06.11 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

6 7252 008680 K.O.B 2009.06.01 Anheuser-Busch, Incorporated, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118-1852, 
Statele Unite ale Americii 

7 7253 008681 KOB 2009.06.01 Anheuser-Busch, Incorporated, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118-1852, 
Statele Unite ale Americii 

8 7255 008705 ELLIPSE 2009.06.17 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts 
02199, Statele Unite ale Americii 

9 7296 008692 ADAMS BUBBALOO 2009.06.11 Cadbury Ireland Ltd., IE 
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irlanda 

10 7311 008691 SC SUPERCOM 
S.R.L. 

2009.06.10 SUPERCOM S.R.L., MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 26,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

11 7318 008690  2009.06.10 Hartford House, Ltd., US 
P.O. Box 4549, Boulder, Colorado 80306,  
Statele Unite ale Americii 

12 7349 008703 POWERHOUSE 2009.06.15 CommScope Inc. of North Carolina, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului North 
Carolina, US 
1100 CommScope Place SE, Hickory, NC 28602, 
Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 
13 7350 008718 POPULAR 

MECHANICS 
2009.06.25 Hearst Communications, Inc., corporaţie organizată 

şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
959 Eighth Avenue, New York, NY 10019,  
Statele Unite ale Americii 

14 7351 008719 GOOD 
HOUSSEKEEPING 

2009.06.25 Hearst Communications, Inc., corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
959 Eighth Avenue, New York, NY 10019,  
Statele Unite ale Americii 

15 7353 008726 ESQUIRE 2009.06.29 Hearst Communications, Inc., corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
959 Eighth Avenue, New York, NY 10019,  
Statele Unite ale Americii 

16 7360 008553  2009.03.16 INDUSTRIA DE TABACO LEON JIMENES S.A., DO 
P.O. Box 332, Santiago de Los Caballeros, 
SANTIAGO, Republica Dominicanã 

17 7363 008712 TETRA PLAST 2009.06.21 TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., CH 
Avenue Général - Guisan 70, CH-1009 Pully, Elveţia 

18 7373 008717 intel inside pentium!!! 2009.06.23 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii 

19 7394 008687 BLUE MOUNTAIN 2009.06.10 Hartford House, Ltd., US 
P.O. Box 4549, Boulder, Colorado 80306,  
Statele Unite ale Americii 

20 7395 008688 ZORTAL 2009.06.10 Hartford House, Ltd., US 
P.O. Box 4549, Boulder, Colorado 80306,  
Statele Unite ale Americii 

21 7396 008689 BLUE MOUNTAIN 
ARTS 

2009.06.10 Hartford House, Ltd., US 
P.O. Box 4549, Boulder, Colorado 80306,  
Statele Unite ale Americii 

22 7462 008674  2009.06.07 ZAO "Gruppa Predpriiatii OST", RU 
Ul. Tretii proezd, d. 16, p. Cernogolovka, Noghinskii 
raion,  142 432,  Moskovskaia oblasti, Federaţia 
Rusă 

23 7491 008713 ФЛИБУСТЬЕР 2009.06.21 Vassiliou and Company, întreprindere mixtă moldo-
greacă, MD 
Str. Telman nr. 18,  
MD-3200, Tighina, Republica Moldova 

24 7514 008724 ASTRU 2009.06.23 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

25 7616 008694 ATHOS   
АТОС 

2009.06.14 Eurogrup - XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

26 7617 008695 ARAMIS 
 АРАМИС 

2009.06.14 Eurogrup - XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

27 7618 008696 D'ARTAGNAN,  
Д’АРТАНЬЯН 

2009.06.14 Eurogrup - XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

28 7619 008697 PORTHOS  
ПОРТОС 

2009.06.14 Eurogrup - XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

29 8281 008621  2009.04.09 AROMA, întreprindere de stat, combinatul  
de produse alcoolice, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră  
în luna iunie 2010 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării, numărul de depozit, 
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 

înregistrării 

(210)  
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea 

mărcii 

(181/186) 
Data 

expirării valabilităţii 
(730) Titularul, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 148 000730 LASSALE 2010.06.06 SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS 
CORPORATION), JP 

2 7818 009378 MobExpert E 2010.06.13 MOBEXPERT S.R.L., MD 
3 7880 009356 ЧЕРНЫЙ БАРОН 2010.06.06 VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică  

de vinuri, MD 
4 7884 009357 GR International 2010.06.06 SOLIMUS LUX S.R.L., MD 
5 7885 009368 LANDCRUISER 

PRADO 
2010.06.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION), JP 

6 7886 009369 LEXUS LX 470 2010.06.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION), JP 

7 7887 009370 LEXUS LS430 2010.06.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION), JP 

8 7888 009371 LEXUS GS300 2010.06.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION), JP 

9 7889 009372 LEXUS GS430 2010.06.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION), JP 

10 7890 009373 LEXUS RX300 2010.06.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION), JP 

11 7891 009374 LEXUS IS200 2010.06.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION), JP 

12 7892 009375 TOYOTA RAV4 2010.06.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION), JP 

13 7893 009376 LEXUS LS400 2010.06.12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION), JP 

14 7908 009358 GCRe 2010.06.06 General Re Corporation, corporaţia 
statului Delaware, US 

15 7909 009359  2010.06.06 General Re Corporation, corporaţia 
statului Delaware, US 

16 7910 009360 GeneralCologne Re 2010.06.06 General Re Corporation, corporaţia 
statului Delaware, US 

17 7911 009361 GeneralCologne Re 2010.06.06 General Re Corporation, corporaţia 
statului Delaware, US 

18 7912 009362 GENERALCOLOGNE 
RE 

2010.06.06 General Re Corporation, corporaţia 
statului Delaware, US 

19 7937 009348 CIUMAI 2010.06.02 Ciumai S.A., întreprindere mixtă, MD 
20 7938 009353 GW Gallery Wine 2010.06.06 GALLERY WINE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
21 7941 009397 RALPH 2010.06.19 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 

US 
22 7942 009398 CALVIN KLEIN 

SCENT STUDIO 
2010.06.20 Calvin Klein Trademark Trust, US 

23 7943 009413 NUOVA 2010.06.20 PANUŞ Grigore, MD 
24 7944 009414 COLUMBUS 2010.06.20 JOHN PLAYER & SONS LIMITED, IE 
25 7945 009416 CARTIA 2010.06.21 SmithKline Beecham p.l.c., GB 
26 7946 009417  2010.06.21 CORNING INCORPORATED, 

corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor Statului New York, US 
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1 2 3 4 5 6 
27 7947 009421 alka 2010.06.22 SOLIMUS LUX S.R.L., MD 
28 7949 009422 AMIGO 2010.06.22 SOLIMUS LUX S.R.L., MD 
29 7950 009445 VIN  

Любимое вино 
монахов 

2010.06.20 CARAHASANI-VIN S.A., MD 

30 7951 009446 FAVORIT 2010.06.01 COJUŞNA S.A., fabrică de vin, MD 
31 7985 009343 TELLUS 

САЛОН СОТОВОЙ 
СВЯЗИ 

2010.06.01 POCHILESAM S.R.L., firmă, MD 

32 7986 009344 INFLECTION 2010.06.01 PARKER PEN PRODUCTS, GB 
33 7987 009346 VANDERVELL 2010.06.01 DANA CORPORATION, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Virginia, US 

34 7988 009389 GIOXYZON 2010.06.15 JSC "NIZHPHARM", RU 
35 7990 009394 DUENTRIC 2010.06.16 SmithKline Beecham p.l.c., GB 
36 7991 009395 Miss Chişinău 2010.06.19 ELIT CENTRU S.R.L., agenţie  

de modele, MD 
37 7992 009396 MM Miss Moldova 2010.06.19 ELIT CENTRU S.R.L., agenţie  

de modele, MD 
38 7993 009403 ЗОЛОТАЯ ЛОЗА 2010.06.16 VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică  

de vinuri, MD 
39 7994 009404 РУБИНОВОЕ 

КОЛЬЕ 
2010.06.16 VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică  

de vinuri, MD 
40 7995 009405 СЛАДКАЯ РОСА 2010.06.16 VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică  

de vinuri, MD 
41 7996 009407 БЕСАПАРА 2010.06.16 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, 

MD 
42 7997 009409 КАЛУГЕРОВСКО 2010.06.16 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, 

MD 
43 7998 009410 БИСЕР 2010.06.16 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, 

MD 
44 7999 009420 HONDA CR-V 2010.06.21 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha 

(funcţionând ca Honda Motor Co., LTD), 
JP 

45 8000 009430 ŞTEFAN 2010.06.26 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-română, MD 

46 8001 009431 SPICUŞOR 2010.06.26 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-română, MD 

47 8002 009432 БУКЕТ МОЛДАВИИ 2010.06.27 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni 
de tip închis, MD 

48 8003 009433 БУКЕТ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

2010.06.27 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni 
de tip închis, MD 

49 8004 009434  2010.06.27 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni 
de tip închis, MD 

50 8005 009435 ДУБОССАРЫ 2010.06.27 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni 
de tip închis, MD 

51 8006 009440 DAWN 2010.06.29 The Procter & Gamble Company, US 
52 8007 009441 AVAYA 2010.06.29 Avaya Inc., corporaţie organizată  

şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

53 8008 009442 AVAYA 
COMMUNICATION 

2010.06.29 Avaya Inc., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

54 8009 009443 AVAYA 2010.06.29 Avaya Inc., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

55 8010 009444 AVAYA 
communication 

2010.06.29 Avaya Inc., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

56 8011 009447 ZODIAC 2010.06.01 COJUŞNA S.A., fabrică de vin, MD 
57 8059 009363 CAHUL 2010.06.07 Cahul S.A., combinat de panificaţie, MD 
58 8060 009364 VOXTEXT 2010.06.07 ORANGE MOLDOVA S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
59 8061 009367 BDF 2010.06.12 BEIERSDORF AG, DE 
60 8063 009384 PICNIC 2010.06.15 BASARABIA NORD S.A., MD 
61 8064 009402 IDEAL 2010.06.06 SOLIMUS LUX S.R.L., MD 
62 8065 009418 tripod 2010.06.21 Lycos, Inc., corporaţie din statul 

Virginia, US 
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1 2 3 4 5 6 
63 8066 009438 БЛИЦ ПАК 2010.06.28 Zacrîtoe Acţionernoe Obşcestvo 

"HOLDINGOVAIA COMPANIA  
"BLIŢ-INFORM", UA 

64 8079 009540 Franzeluţa S.A. 
COMBINATUL DE 
PANIFICAŢIE DIN 

CHIŞINĂU 

2010.06.07 FRANZELUŢA S.A., combinat  
de panificaţie din Chişinău, MD 

65 8120 009379 DISCOVERING 
BEYOND 

IMAGINATION 

2010.06.13 CORNING INCORPORATED, 
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor Statului New York, US 

66 8122 009426 MAC-STRO 2010.06.23 MAC-STRO S.R.L., firmă comercială de 
producţie, MD 

67 8219 009387 PENTALGIN 2010.06.15 JSC NIZHPHARM, RU 
68 8220 009391 AEVIT 2010.06.15 JSC NIZHPHARM, RU 
69 8333 009423 Hopfen König 2010.06.22 SOLIMUS LUX S.R.L., MD 
70 8334 009424 Fulbier 2010.06.22 SOLIMUS LUX S.R.L., MD 
71 8335 009439 FS PATENT 2010.06.29 FS Patent S.R.L., agenţie de proprietate 

intelectuală, MD 
72 8472 009383 TOAMNĂ 2010.06.15 BASARABIA NORD S.A., MD 
73 8493 009351 „LEGENDA CURŢII 

VECHI” 
 „ЛЕГЕНДА 

СТАРОГО ДВОРА”   
„THE LEGEND OF 
THE OLD YARD” 

2010.06.06 Dionysos Mereni S.A., întreprindere 
mixtă moldo-americană pentru 
prelucrarea producţiei agricole  
şi comerţ, MD 

74 8511 009365 TEMPOTEXT 2010.06.07 Voxtel S.A., întreprindere mixtă moldo-
româno-franceză, MD 

75 8545 009377 NATUR fruct 
APROCON 

2010.06.09 Aprocon Grup, societate pe acţiuni, MD 

76 8546 009436  2010.06.27 Gambro Lundia AB, SE 
77 8573 010133 RIONI COM 2010.06.14 RIONI-COM S.R.L., MD 
78 8596 009345 GLACIER 2010.06.01 DANA CORPORATION, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Virginia, US 

79 8664 009385 CODRUL 
MOLDOVEI 

2010.06.15 BASARABIA NORD S.A., MD 

80 8859 009390 CONTRACEPTIN 2010.06.15 JSC NIZHPHARM, RU 
81 9036 009437 GAMBRO 2010.06.27 Gambro Lundia AB, SE 
82 9584 009380 RIONI COM 2010.06.14 RIONI-COM S.R.L., MD 
83 9663 009366  2010.06.09 ABX LOGISTICS Worldwide, BE 
84 10049 009349 PSone 2010.06.05 Kabushiki Kaisha Sony Computer 

Entertainment (la fel cunoscută în 
comerţ ca Sony Computer 
Entertainment Inc.), JP 
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), 
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 

(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data  
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2008 0079 2008.11.07 1 2009.12.02 2/2009 
2 f 2008 0080 2008.11.11 1 2009.12.02 2/2009 

 
 
MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea  

taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit,  

numărul BOPI în care a fost publicat desenul şi modelul industrial 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) 
Clase 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

(44) Nr. BOPI 

1 ZERNOFF S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 

1107 01-04 f 2007 0047 2007.07.06 3/2009 

2 ELBI ELEKTRIK ULUSLARARASI 
TIC.VE SAN. A.Ş., TR 

1110 13-03 f 2007 0056 2007.07.16 3/2009 

 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare 
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen 
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie) 

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 
(situaţia la 2010.01.01) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data 
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului 

de valabilitate 
1 "AFELIU", S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 2, ap. 5, MD-2063, Chişinău,  
Republica Moldova 

210 0245 1999.06.23 2009.06.23 

2 THE COCA-COLA COMPANY, CORPORAŢIA 
STATULUI DELAWARE, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,  
Statele Unite ale Americii 

704 f 2004 0095 2004.06.15 2009.06.15 

3 BEL-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Independenţei nr. 37, MD-6201, Sângerei,  
Republica Moldova 

717 f 2004 0096 2004.06.10 2009.06.10 

4 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

733 f 2004 0093 2004.06.10 2009.06.10 
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Renunţări la desene şi modele industriale  
În baza cererii de renunţare nr. 4193 din 2009.11.23, depusă de către titularul ASPECT-INVEST 

S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, str. Gh. Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău, Republica 
Moldova, prin decizia AGEPI din 2009.12.16 a fost acceptată renunţarea totală la desenele şi 
modelele industriale conform certificatului nr. 1103.  
 
 

 
Lista eratelor 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului 
de protecţie, numărul de depozit, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
depozit 

Nr. 
BOPI 

Publicat Se va citi 

1 Marcă 8204 008950 5/2001 
10/2001 

 
 
 

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

 

(730)  
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
MOLDO-BULGARĂ 
"VINIMPEX", MD 
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VIII 
La Comisia de contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed 
with the Appeals Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii  
în decembrie 2009 

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant/ 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 
contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
 

022389 
2007.11.22 

 
GP BATERIA 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

Gold Peak 
Industries 
Holdings 

Limited, HK 

2009.04.30 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2009.12.22 1.  A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2.  A transmite dosarul în arhivă.    
 

2 Marcă naţională 

 
 

021308 
2007.05.30 

 
ARMONIE-LUX 

S.R.L., MD 

Bright 
Favour 

Trading Co., 
Ltd., CN 

2008.07.29 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2009.12.22 1.  A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2.  A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

3 Marcă naţională 
 

 
 

023194 
2008.03.28 

 
BORDEA 

Alexandru, MD 

Tengelmann 
Warenhan-
delsgesells-
chaft KG, 

DE 

2009.04.22 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2009.12.22 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se acceptă înregistrarea mărcii "ProPlus" 
conform cererii publicate. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

4 Marcă naţională 
 

GP battery 
 

022748 
2008.02.07 

 
CEBOTARU 

Constantin, MD 

Gold Peak 
Industries 
Holdings 

Limited, HK 

2009.08.21 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2009.12.22 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se acceptă înregistrarea mărcii "GP 
battery" conform cererii publicate. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
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1 2 3 4 5 6 
5 Marcă naţională 

 
 

024543 
2008.11.07 

 
INTERAGRO-

INVEST S.A., MD 

NATUREX, 
ZAC Pole 
Technolo-
gique, FR 

2009.08.03 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2009.12.22 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se acceptă înregistrarea mărcii "naturex 
gusturi preferate" conform cererii publicate. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

6 Marcă naţională 

 
 

021656 
2007.08.17 

 
ROGOB S.R.L., 

firmă de producţie 
şi comerţ, MD 

ROGOB 
S.R.L., firmă 
de producţie 
şi comerţ, 

MD 

2009.08.11 
Împotriva Deciziei 

de retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2009.12.22 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. 021656 din 2007.08.17. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.06.04. 
3. În termen de până la o lună de la data 
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va achita 
taxa pentru repunerea în drepturi - 100 Euro 
(pct.78 din Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997), 
taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (pct.40 din Hotărârea 
menţionată) şi taxa neplătită în termenul 
prevăzut - 125 Euro (art.84 din Legea  
nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor), 
 în total - 475 Euro.  
Notă: Pentru taxele menţionate din pct.40 şi 
art.84 pot fi aplicate scutiri (50%), dacă 
solicitantul nu a preluat sau nu a transmis în 
condiţii legale dreptul său până la data plăţii şi 
este o întreprindere care întruneşte criteriile 
stabilite în art.2 alin. (2-4) din Legea  
nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. 

7 Marcă 
internaţională 

 
VESTAS 

 
IR 855 994 
2004.09.03 

 
Vestas Wind 

Systems A/S, DK 

Vestas Wind 
Systems 
A/S, DK 

2009.01.12 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.12.22 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.10.30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

8 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 891 511 
2006.06.01 

 
ZER TEKSTIL 

INŞAAT ITHALAT 
IHRACAT SANAYI 

VE TICARET 
LIMITED ŞIRKETI, 

TR 

ZER 
TEKSTIL 
INŞAAT 
ITHALAT 
IHRACAT 

SANAYI VE 
TICARET 
LIMITED 
ŞIRKETI, 

TR 

2009.08.14 
Privind repunerea 

în drepturi şi 
împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.12.22 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 891 511. 
2. Se respinge revendicarea contestatarului. 
3. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.08.15. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

9 Marcă 
internaţională 

 
MolNEO 

 
IR 898 875 
2006.01.31 

 

MOL Magyar 
Olaj- 

és Gázipari 
Nyilvánosan 

Müködö 
Részvénytár-
saság, HU 

2009.04.30 
Privind repunerea 

în drepturi şi 
împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2009.12.22 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 898 875. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia din 2008.07.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele şi serviciile revendicate în cerere din 
clasele 04, 35, 37, 39 şi 40. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
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MOL Magyar Olaj- 
és Gázipari 
Nyilvánosan 

Müködö 
Részvénytársa-

ság, HU 

Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

10 Marcă 
internaţională 

UEFA 
CHAMPIONS 

LEAGUE 
 

IR 926 796 
2006.10.24 

 
Union des 

Associations 
Européennes 
de Football 

(UEFA), CH 

Union des 
Associations 
Européen-

nes 
de Football 

(UEFA), CH 

2009.05.05 
Privind repunerea 

în drepturi şi 
împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.12.22 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 926 796. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia din 2008.11.21 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
toate produsele şi serviciile revendicate în 
cerere din clasele 03, 06, 09, 12, 14, 16, 18, 
20, 24, 25, 28, 32, 35, 36, 38, 39 şi 41. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

11 Marcă 
internaţională 

 

 
   

   IR 884 276 
2006.03.06 

 
Fressnapf 

Tiernahrungs 
GmbH, DE 

Fressnapf 
Tiernahrungs 
GmbH, DE 

2009.07.13 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.12.23 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2009.04.23 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate şi pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 32. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

12 Marcă 
internaţională 

 
Maxi Zoo  

 
IR 879 358 
2005.12.08 

 
Fressnapf 

Tiernahrungs 
GmbH, DE 

Fressnapf 
Tiernahrungs 
GmbH, DE 

2009.04.08 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.12.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2009.01.29 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
toate produsele revendicate în cerere din clasa 
32. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare.  
 

13 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 479 405 
2007.02.02 

 
DARIO 

MARCHETTI, IT 

DARIO 
MARCHETTI, 

IT 

2009.06.15 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2009.12.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2009.02.26. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

14 Marcă 
internaţională 

 
CHRIST  

 
IR 800 290 
2003.02.03 

 
Werner Christ 

GmbH, DE 

Werner 
Christ 

GmbH, DE 

2009.08.20 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2009.12.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2009.06.30 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
toate produsele revendicate în cerere din 
clasele 03, 24 şi 25. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
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1 2 3 4 5 6 
15 Marcă 

internaţională 
 

CLAS  
 

IR 966 553 
2008.05.05 

 
MERLONI 

TERMOSANITA-
RI S.P.A., IT 

MERLONI 
TERMOSA-

NITARI 
S.P.A., IT 

2009.08.26 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2009.12.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2009.06.23 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
toate produsele revendicate în cerere din 
clasa 11. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

16 Marcă naţională 
 

МЕДВЕДЕВ 
MEDVEDEV 

 
023424 

2008.04.30 
 

Alexandr 
MEDVEDEV, MD 

Alexandr 
MEDVEDEV, 

MD 

2009.09.16 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2009.12.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2009.07.22.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti/ 
Court decisions 
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Decizii definitive  
emise de către instanţele judecătoreşti în litigiile legate 

de înregistrarea sau respingerea înregistrării  
obiectelor de proprietate industrială  

 
Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 22.06.2005 în pricina civilă la cererea 

de chemare în judecată a firmei F. Hoffman La Roche AG., CH împotriva AGEPI şi 
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenia privind anularea hotărârii Comisiei de Apel 
AGEPI din 18.06.2004, a fost respins recursul declarat de către Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi menţinută Hotărârea Curţii 
de Apel Chişinău din 21 februarie 2005 în baza căreia: 

-   se anulează hotărârea Comisiei de Apel AGEPI din 18.06.2004 prin care a 
fost acordată protecţie juridică pe teritoriul Republicii Moldova mărcii internaţionale 
nr. 782782 „CALCIUM VITA C” pentru clasa 05 pe numele KRKA, tovarna zdravil, d.d., 
Slovenia; 

-   se obligă AGEPI să refuze acordarea protecţiei juridice mărcii internaţionale 
nr. 782782 „CALCIUM VITA C” pe teritoriul Republicii Moldova. 
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X 

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.

В данном Разделе публикуются издаваемые Президентом, Парламентом и Правительством 
Республики Молдова документы, регламентирующие охрану интеллектуальной собствен-

ности в республике, приказы Генерального директора AGEPI, официальные сообщения, ком-
ментари и пояснительные записки.
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HOTĂRÂRE
cu privire la numirea în funcţie

a dnei Lilia BOLOCAN

În temeiul articolului 111 alineatul (1) al Codului cu privire la ştiinţă şi 
inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul O cial al 
Republicii Moldova, 2004, nr. 125-129, art. 663), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se numeşte dna Lilia BOLOCAN în funcţia de director general al Agenţiei 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT
Nr. 868. Chişinău, 24 decembrie 2009. 

DECREE
on appointment of Mrs. Lilia BOLOCAN 

On the basis of article 111 (part 1) of the Code on Science and Innovation 
No. 259-XV of July 15, 2004 (Monitorul O cial al Republicii Moldova, 2004, 
nr. 125-129, art. 663), the Government DECREES:

To appoint Mrs. Lilia BOLOCAN as Director General of the State Agency 
on Intellectual Property.

PRIME MINISTER                                            Vladimir FILAT
No. 868. Chisinau, December 24, 2009. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении г-жи Лилии БОЛОКАН

На основании части (1) статьи 111 Кодекса Республики Молдова 
о науке и инновациях № 259-XV от 15 июля 2004 г. (Monitorul O cial 
al Republicii Moldova, 2004, nr. 125-129, art. 663) Правительство 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить г-жу Лилию БОЛОКАН на должность генерального ди-
ректора Государственного агентства по интеллектуальной собствен-
ности.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР                                      Владимир ФИЛАТ
№ 868. Кишинэу, 24 декабря 2009 г. 
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Curriculum Vitae
Dna Lilia BOLOCAN s-a născut la 13 noiembrie 1972. În anul 1994 a absolvit Facultatea 

de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Între anii 1994 şi 1999 urmează 
doctorantura la Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice, iar în 2000 susţine teza de 
doctorat, obţinând titlul de doctor în psihologie. 

Activitatea profesională o începe în 1998 în calitate de cercetător superior la Institutul de 
Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice. În perioada 2000-2002 exercită funcţia de şef al Catedrei 
Biologie umană şi psihologie a Institutului de Ştiinţe Reale de pe lângă Universitatea de Stat din 
Moldova. Ulterior este lector superior la Catedra Psihologie a Universităţii de Stat din Moldova, 
iar în 2005 devine şef al Catedrei Psihologie de la Institutul de Formare Continuă. Din anul 
2008 activează şi ca psiholog la Centrul de Dezvoltare a Personalităţii „Lila”.

A urmat mai multe programe de formare profesională în domeniul psihologiei, psihosomaticii, 
psihoterapiei somatice, terapiei sistemice şi comunicării în diverse instituţii: Asociaţia de Art-
terapie, Chişinău, Republica Moldova; Institutul de psihoterapie de grup şi a familiei, Moscova, 
Federaţia Rusă; The Center for Nonviolent Communication şi The Council for Exceptional 
Children, SUA;  Asociaţia de Consiliere şi Terapie a Familiei, România. S-a specializat în 
domeniul Programării neuro-lingvistice (NLP) la Institutul de psihoterapie de grup şi a familiei, 
Moscova, Federaţia Rusă, obţinând cali carea „Trainer - programe specializate NLP”.

Din anul 2009 este membru al Ligii Profesionale Psihoterapeutice din Federaţia Rusă. 

A publicat peste 40 de articole şi lucrări ştiinţi ce în domeniul psihologiei în reviste de 
specialitate din ţară şi de peste hotare.

Curriculum Vitae
Mrs. Lilia BOLOCAN was born on November 13, 1972. In 1994 she graduated from the 

Faculty of History of the Ion Creanga State Pedagogical University. Between 1994 and 1999 
she attends the doctoral candidacy at the Institute of Pedagogical and Psychological Sciences, 
and in 2000 she defends her doctoral thesis, receiving the title of Doctor of Psychology. 

She begins her professional activity in 1998 as senior researcher at the Institute of 
Pedagogical and Psychological Sciences. In the period 2000-2002 she exercises the position of 
Head of Human Biology and Psychology Department of the Institute of Natural Sciences under 
the State University of Moldova. Later on she is senior lecturer at the Psychology Department 
of the State University of Moldova, and in 2005 becomes Head of the Psychology Department 
at the Institute for Continuous Training. Since 2008 she also works as a psychologist at the 
Personality Development Center “Lila”. 

She has attended several training programs in psychology, psychosomatics, somatic 
psychotherapy, systemic therapy and communication at various institutions: the Association of 
Art Therapy, Chisinau, Republic of Moldova, the Institute of Group and Family Psychotherapy, 
Moscow, Russian Federation; the Center for Nonviolent Communication and the Council for 
Exceptional Children, USA, the Association of Family Counselling and Therapy, Romania. She 
has specialized herself in the  eld of Neuro-Linguistic Programming (NLP) at the Institute of 
Group and Family Psychotherapy, Moscow, Russian Federation, receiving the quali cation 
“Trainer - NLP Specialized Programs”. 

Since 2009 she is a member of the Professional Psychotherapeutic League of Russian 
Federation.

She has published over 40 articles and scienti c papers in professional journals of psychology 
in the country and abroad.



MD - BOPI 1/2010 

174

Curriculum Vitae
Г-жа Лилия БОЛОКАН родилась 13 ноября 1972 г. В 1994 году закончила Исто-

рический факультет Государственного педагогического университета им. Иона Крянгэ. 
В период с 1994 по 1999 г.г. проходила докторантуру при Институте педагогических и 
психологических наук, а в 2000 году защитила докторскую диссертацию, получив степень 
доктора психологических наук. 

Профессиональную деятельность начинает в 1998 году в качестве старшего научного 
сотрудника Института педагогических и психологических наук. В период с 2000 по 2002 г.г.
работает в качестве заведующей кафедры биологии человека и психологии Института 
реальных наук при Государственном университете Молдовы. Впоследствии - старший 
преподаватель кафедры психологии Государственного университета Молдовы, а в 2005 г.
становится заведующей кафедрой психологии в Институте непрерывного образования. 
С 2008 года работает также психологом в Центре развития личности «Lila». 

Принимала участие в учебных программах в области психологии, психосоматики, 
соматической психотерапии, системной терапии и коммуникации в различных учрежде-
ниях: Ассоциация арт-терапии, Кишинэу, Республика Молдова; Институт групповой 
и семейной психотерапии, Москва, Российская Федерация; The Center for Nonviolent 
Communication (Центр ненасильственной коммуникации) и The Council for Exceptional 
Children (Совет для исключительных детей), США; Ассоциация по консультированию 
и семейной терапии, Румыния. Специализировалась в нейролингвистическом 
программировании (НЛП) в Институте групповой и семейной психологии и психотерапии, 
Москва, Российская Федерация, получив квалификацию «Тренер - специализированные 
программы НЛП». 

С 2009 года является членом Лиги профессиональных психотерапевтов Российской 
Федерации.  

Опубликовала более 40 статей и научных работ в профессиональных журналах по 
психологии в стране и за рубежом.
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Convenţii, aranjamente şi tratate internaţionale 
în domeniul proprietăţii intelectuale la care 

Republica Moldova este parte

Nr. 
crt.

Denumirea, convenţiei, aranjamentului, tratatului
Data intrării în vigoare 

pentru Republica Moldova

1. Convenţia mondială cu privire la dreptul de autor (Geneva, 1952) 27.05.1993

2.
Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (Stockholm, 
1967)

25.12.1991

3. Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale (1883) 25.12.1991

4. Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (1891) 25.12.1991

5. Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) (Washington, 1970) 25.12.1991

6.
Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme 
în scopul asigurării protecţiei lor prin brevete (1977)

25.12.1991

7. Tratatul de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic (1981) 25.12.1991

8.
Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor 
industriale (1925) 

14.03.1994

9. Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice (1886) 02.11.1995

10.
Convenţia internaţională pentru  protecţia drepturilor interpreţilor, ale producătorilor de 
fonograme şi ale organizaţiilor de difuziune (Roma, 1961)

05.12.1995

11. Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT)(Geneva, 1994) 01.08.1996

12.
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională 
a mărcilor (1989)

01.12.1997

13.
Aranjamentul de la Nisa privind clasifi carea internaţională a produselor şi serviciilor în scopul 
înregistrării mărcilor (1957)

01.12.1997

14.
Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasifi cării internaţionale a desenelor 
şi modelelor industriale (1968)

01.12.1997

15.
Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasifi cării internaţionale a elementelor fi gurative 
ale mărcilor (1973)

01.12.1997

16.
Aranjamentul de la Strasbourg privind clasifi carea internaţională a brevetelor de invenţii 
(1971)

01.09.1998

17. Convenţia internaţională privind protecţia noilor soiuri de plante (Geneva, 1961) 28.10.1998

18.
Convenţia cu privire la protecţia intereselor producătorilor de fonograme împotriva 
reproducerii neautorizate a fonogramelor lor (Geneva, 1971)

17.07.2000

19.
Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile false sau înşelătoare de 
provenienţă a produselor (1891) 

05. 04.2001

20.
Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor şi 
înregistrarea lor internaţională (1958)

05. 04.2001

21. Acordul OMPI privind dreptul de autor (Geneva, 1996) 06.03.2002

22. Acordul OMPI cu privire la interpretări şi fonograme (Geneva, 1996) 20.05.2002

23.
Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională 
a desenelor şi modelelor industriale (1999) 

19.12.2002

24. Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT), (Geneva, 2000) 28.04.2005

25.
Convenţia cu privire la distribuirea semnalelor purtătoare de programe transmise 
prin satelit (Bruxelles, 1974)

28.10.2008

26. Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor (2006) 16.03.2009

27.
Acordul privind aspectele  drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS), 
(Marrakesh, 1994)

26.07.2001

Acorduri în domeniul proprietăţii intelectuale semnate 
de Republica Moldova în cadrul CSI

1.
Acordul privind măsurile pentru protecţia proprietăţii industriale şi crearea Consiliului 
Interstatal pentru problemele protecţiei proprietăţii industriale (Moscova, 1993)

12.03.1993

2. Convenţia Eurasiatică privind brevetele (Moscova, 1994) 16.02.1996

3.
Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
(Moscova, 1993)

25.11.1998

4.
Acordul de colaborare pentru combaterea încălcărilor drepturilor în domeniul proprietăţii 
intelectuale (Moscova, 1998)

20.11.2001

5.
Acordul privind asigurarea reciprocă a integrităţii secretelor interstatale în domeniul protecţiei 
juridice a invenţiilor (Minsk, 1999)

03.01.2002

6.
Acordul privind măsurile de prevenire şi combatere a utilizării mărcilor şi indicaţiilor geografi ce 
false (Minsk, 1999)

03.01.2002



MD - BOPI 1/2010 

176

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), Ion Daniliuc, Svetlana Munteanu, Maria Rojnevschi, Vitalie Rusanovschi, 

Tudor Jovmir, Ala Guşan, Victoria Bliuc, Simion Leviţchi, Andrei Moisei, Iurie Badâr 

Colegiul de redacţie:

Ecaterina Marandici, Raisa Belicov, Margareta Petrache, Aurelia Stratan

Tehnoredactare computerizată: Ludmila Patraşco, Eugenia Maisteriuc

B O P I  nr. 1/2010

Formatul A4

Coli de tipar 22

Imprimat la AGEPI              




