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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

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

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

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

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

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патент, о предоставленных патентах на 

изобретения, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретения 
согласно национальной процедуре.

Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов  
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9 
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE 

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

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

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

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

 a  short-term patent application or a patent application 

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

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

 или на патент на изобретение

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

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

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

http://www.agepi.md)

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

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

http://www.agepi.md)

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

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

http://www.agepi.md)

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

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

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

priority date

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

подачи или даты признанного приоритета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a documentului

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

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

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

şi/sau desene

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

and/or drawings

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

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

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

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată

  –  published short-term patent application for invention

  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat

  –  granted short-term patent for invention

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения 

 или протеста   

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

 a  documentului

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

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

титульном листе документа

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

revendicări şi/sau desene

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

and/or drawings

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

     Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

FF9Y   Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

    Granted short-term patents for invention 

    Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

    List of withdrawn patent applications

    Перечень отозванных заявок на патент

FC9A  Lista cererilor de brevet de invenţie respinse

    List of rejected patent applications

    Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A  Lista brevetelor de invenţie eliberate 

    List of granted patents for invention  

    Перечень выданных патентов на изобретения

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

document

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

в титульном листе документа

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

descriere, revendicări şi/sau desene

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

claims and/or drawings

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

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

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в 
Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические дан-
ные, реферат и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиоте-
ке AGEPI на DVD носителе.  
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(21) a 2011 0095 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A47C 27/14 (2006.01)  
(22) 2009.09.15 
(31) 12/386931 
(32) 2009.04.24 
(33) US 
(85) 2011.10.20 
(86) PCT/BE2009/000050, 2009.09.15 
(87) WO 2010/121333 A1, 2010.10.28 
(71) IMHOLD, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, BE 
(72) POPPE Willy, BE 
(74) MARGINE Ion 
(54) Arc din material spongios pentru perne, 

saltele şi metod ă de confec ţionare a aces-
tuia 

(57) Invenţia se referă la umplutură pentru mobilă 
moale, în special la arcuri din material spon-
gios şi metodă de confecţionare a lor. 
Arcul (1) conţine un corp tubular elastic (2) 
executat din material spongios, care formează 
un perete exterior, în care sunt executate ori-
ficii (3), prelungite în interior, începând cu 
suprafaţa exterioară şi până la suprafaţa inte-
rioară (5). Orificiile (3) sunt amplasate într-o 
simetrie în şah şi sunt executate în formă de 
diamant. Orificiile (3) sunt executate numai pe 
o parte limitată a suprafeţei (4) corpului (2),  
care se succede uniform cu o altă parte limi-
tată a suprafeţei (4), în care nu sunt executate 
orificii, formând nervuri de rigidizare longitudi-
nale (7) în peretele corpului (2). 

 
  Revendicări: 12 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Foam spring for pillows, mattresses and 
method for manufacturing thereof 

(57) The invention relates to padding for uphols-
tered furniture, particularly to foam springs 
and methods for manufacturing thereof. 
The spring (1) comprises a tubular resilient 
body (2) made of foam and forming an outer 
wall with holes (3) extending inwardly from an 
outside surface to an inside surface (5). The 
holes (3) are arranged in a staggered symme-
try and being diamond shaped. The holes (3) 
are displayed only over a limited part of the 
surface (4) of the body (2), which is regularly 
alternating with another limited part of the sur-
face (4) that is not provided with said holes 
and which forms longitudinal reinforcement 
ribs (7) in the wall of the body (2). 

 
  Claims: 12 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Пружина из вспененного материала для 
подушек, матрасов и метод ее изготов-
ления 

(57) Изобретение относится к набивке для мяг-
кой мебели, в частности к пружинам из 
вспененного материала и методам их изго-
товления. 
Пружина (1) содержит упругое трубчатое 
тело (2), выполненное из вспененного ма-
териала, которое образует внешнюю стенку, 
в которой выполнены отверстия (3),  про-
ходящие внутрь, начиная с внешней по-
верхности и до внутренней поверхности (5). 
Отверстия (3) размещены в шахматной сим-
метрии и выполнены в форме алмаза. От-
верстия (3) выполнены только на ограни-
ченной части поверхности (4) тела (2), кото-
рая равномерно чередуется с другой огра-
ниченной частью поверхности (4), в которой 
не выполнены отверстия, образуя продоль-
ные ребра жесткости (7) в стенке тела (2). 

 
 П. формулы: 12 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 

 
(21) a 2010 0095 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B41M 1/06 (2006.01)  

B41M 1/26 (2006.01)  
(22) 2010.09.02 
(71)(72) TATARCIUC Vladislav, MD 
(54) Metodă de imprimare cu ajutorul aparatului 

de presiune înalt ă 
(57) Invenţia se referă la domeniul publicităţii şi 

informării în masă a populaţiei, şi anume la o 
metodă de imprimare a imaginii pe suprafeţe-
le publice sau private de uz comun, de exem-
plu pe asfalt, beton, pavaj etc. 
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Metoda se efectuează cu ajutorul unui clişeu 
prefabricat (1), a unui rezervor de apă (4) şi a 
unui aparat de presiune înaltă (2). Metoda se 
efectuează în modul următor: se amplasează 
clişeul (1) pe o suprafaţă murdară şi prin inter-
mediul aparatului de presiune înaltă (2) se 
spală imaginea prin clişeu (1), în locurile goale. 
După înlăturarea clişeului (1) pe suprafaţă 
rămâne imaginea sau textul. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method for printing by means of high-
pressure apparatus 

(57) The invention relates to the field of mass ad-
vertising and information of population, name-
ly to a method for image printing on public or 
private surfaces for general use, such as as-
phalt, concrete, paving, etc. 
The method is carried out by means of a pre-
fabricated stencil (1), a water tank (4) and a 
high-pressure apparatus (2). The method is 
carried out as follows: the stencil (1) is placed 
on a dirty surface and by means of the high-
pressure apparatus (2) is washed the image 
through the stencil (1), in empty places. After 
removing the stencil (1) on the surface re-
mains the image or the text. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ нанесения с помощью аппарата 
высокого давления 

(57) Изобретение относится к области массо-
вой рекламы и ознакомления населения, а 
именно к способу нанесения изображения 
на публичных или приватных поверхностях  
для общего пользования, например на ас-
фальте, бетоне, мощении и др. 
Способ осуществляется при помощи заго-
товленного трафарета (1), бака воды (4) и 
аппарата высокого давления (2). Способ 
осуществляется следующим образом: тра-
фарет (1) располагают на грязную поверх-
ность и посредством аппарата высокого 
давления (2) смывают изображение через 
трафарет (1), в пустых местах. После ус-
транения трафарета (1) на поверхности 
остается изображение или текст. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
 
 

 
(21) a 2011 0090 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C12G 1/02 (2006.01)  

C12F 3/02 (2006.01)  
(22) 2009.03.18 
(85) 2011.10.17 
(86) PCT/EP2009/053188, 2009.03.18 
(87) WO 2010/105675 A1, 2010.09.23 
(71) L.A.S.I. S.R.L., IT 
(72) CROSATO Remo, IT 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Procedeu de fermentare şi dispozitiv pen-

tru realizarea acestuia 
(57) Invenţia se referă la oenologie, şi anume la un 

procedeu de fermentare şi un dispozitiv pen-
tru realizarea acestuia. 
Procedeu de fermentare a unui produs vege-
tal în formă de material mărunţit include eta-
pele, în care: (i) se menţine materialul mărun-
ţit în prima cadă (10), pentru a permite aces-
tuia să fermenteze în interiorul căzii şi să for-
meze căciula (34) din particule solide, care 
flotează deasupra masei lichide (30); (ii) se 
cuplează cada secundă (12) la prima cadă 
pentru acumularea în aceasta a produselor 
gazoase (32) generate în procesul de fermen-
tare; (iii) se izolează ambele căzi; (iv) se redu-
ce presiunea în prima cadă; (v) se cuplează 
cada secundă la prima în punctul aflat mai jos 
de căciulă, astfel încât, graţie diferenţei de 
presiune dintre cele două căzi, trecerea spon-
tană a produselor gazoase în masa lichidă să 
se producă astfel, încât la ridicare ele să con-
tacteze cu căciula. 

 
  Revendicări: 26 
  Figuri: 6 

* 
*     * 
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(54) Fermentation method and apparatus adap-
ted for the method 

(57) The invention relates to winemaking, namely a 
fermentation method and an apparatus 
adapted to implement the method. 
The method for fermenting a vegetable pro-
duct in the form of crushed material compris-
es the steps of (i) storing the crushed material 
in a first vat (10) to let it ferment and form a 
cap (34) of solid parts floating on a liquid 
mass (30) therein; (ii) connecting a second 
vat (12) to the first one to gather in it the ga-
seous products (32) generated due to fermen-
tation; (iii) isolating the two vats; (iv) reducing 
the gaseous pressure in the first vat; (v) con-
necting the second vat to the first at a point 
beneath the cap so that, due to the differential 
pressure between the two vats, spontaneous 
racking of gaseous products in the liquid 
mass occurs, in such a manner that while ris-
ing they get into contact with the cap. 

 
  Claims: 26 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Способ брожения и устройство для его 
осуществления 

(57) Изобретение относится к виноделию, а 
именно к способу брожения и устройству 
для его осуществления. 
Способ брожения растительного продукта 
в виде измельченного материала, вклю-
чающий этапы, на которых: (i) выдержива-
ют измельченный материал в первом чане 
(10), чтобы позволить ему забродить внут-
ри чана и образовать шапку (34) из твер-
дых частиц, плавающую над жидкой мас-
сой (30); (ii) подсоединяют второй чан (12) 
к первому, чтобы собрать в нем газообраз-
ные продукты (32) образующиеся в резуль-
тате брожения; (iii) изолируют оба чана; (iv) 
снижают давление в первом чане; (v) под-
соединяют второй чан к первому в точке, 
расположенной ниже шапки, так чтобы, 
благодаря перепаду давления между эти-
ми двумя чанами, самопроизвольное пе-
ремещение газообразных продуктов в жид-
кую массу происходило таким образом, 
чтобы при подъеме они контактировали с 
шапкой. 

 
 П. формулы: 26 
 Фиг.: 6 
 

 
 
 

 
(21) a 2011 0091 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C12G 1/02 (2006.01)  

C12F 3/02 (2006.01)  
(22) 2009.03.18 
(85) 2011.10.17 
(86) PCT/EP2009/053191, 2009.03.18 
(87) WO 2010/105676 A1 , 2010.09.23 
(71) L.A.S.I. S.R.L., IT 
(72) CROSATO Remo, IT 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Dispozitiv pentru fermentare 
(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru fer-

mentare. 
Dispozitivul (50) pentru fermentarea unui pro-
dus vegetal în formă de material mărunţit, de 
preferinţă mustuială, conţine prima cadă (62), 
pentru menţinerea materialului mărunţit  (90), 
şi  cada secundă de acumulare (54) pentru 
produsele gazoase, obţinute la fermentarea 
materialului mărunţit; primul sistem de ţevi 
(66), utilizat pentru comunicarea unei părţi din 
prima cadă, în care se acumulează produsele 
gazoase, cu cada secundă; al doilea sistem 
de ţevi (76), utilizat pentru comunicarea căzii 
secunde cu prima cadă, totodată sistemul es-
te asigurat cu un orificiu de evacuare în interi-
orul primei căzi, unde se află masa lichidă a 
materialului mărunţit; primul şi al doilea me-
canism cu supapă (70, 78), referindu-se, res-
pectiv, la primul şi al doilea sistem de ţevi, 
necesare pentru comunicarea selectivă a că-
zilor în funcţie de starea deschisă/închisă a 
mecanismelor menţionate. Pentru realizarea 
fermentării într-un mediu controlat sunt pre-
văzute mijloace de reglare (80, 82, 84), adap-
tate pentru ajustarea fină a presiunii produse-
lor gazoase, conform unei sau mai multor va-
lori programate de către utilizator, în interiorul 
primei căzi şi a căzii secunde, când acestea 
comunică, şi/sau în cada secundă, când 
aceasta este izolată. 

 
  Revendicări: 12 
  Figuri: 5 

* 
*     * 
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(54) Fermentation apparatus 
(57) The invention relates to fermentation appara-

tus. 
The apparatus (50) for the fermentation of a 
vegetable product in the form of crushed ma-
terial, preferentially must, comprises a first 
tank (62) for containing the crushed material 
(90) and a second collection tank (54) for the 
gaseous products generated from the crushed 
material’s fermentation; a first piping system 
(66) adapted to let communicate a part of the 
first tank, where the gaseous products are ga-
thered, with the second tank; a second piping 
system (76) adapted to let communicate the 
second and the first tank, the system having 
an outlet in the first tank where, in use, the 
liquid of the crushed material is present; first 
and second valve means (70, 78) associated 
respectively to the first and second piping sys-
tem to make the two tanks selectively com-
municating conditionally to the open/closed 
status of said means. To allow fermentation in 
controlled environment there are provided ad-
justment means (80, 82, 84) adapted to finely 
adjust the gaseous products pressure to one 
or more values programmed by a user inside 
the first and second tank when they are com-
municating and/or within the second tank 
when it is isolated. 
  

  Claims: 12 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Устройство для брожения 
(57) Изобретение относится к устройству для 

брожения. 
Устройство (50) для брожения растительно-
го продукта в виде измельченного материа-
ла, предпочтительно мезги, включает пер-
вый чан (62) для содержания измельченно-
го материала (90) и второй накопительный 
чан (54) для газообразных продуктов, обра-
зующихся при брожении измельченного ма-
териала; первую систему трубок (66), ис-
пользуемую для сообщения части первого 
чана, где скапливаются газообразные про-
дукты, со вторым чаном; вторую систему 
трубок (76), используемую для сообщения 
второго и первого чанов, причем система 
обеспечена выходным отверстием внутри 
первого чана, где находится жидкость из-
мельченного вещества; первый и второй 
клапанные механизмы (70, 78), относящие-
ся соответственно к первой и второй систе-
ме трубок, необходимые, чтобы чаны выбо-
рочно сообщались в зависимости от откры-
того/закрытого состояния указанных меха-

низмов. Чтобы осуществлять брожение в 
контролируемой среде, предусмотрены 
средства регулировки (80, 82, 84), приспо-
собленные тонко регулировать давление га-
зообразных продуктов по одному или более 
значению, запрограммированному поль-
зователем, внутри первого и второго чана, 
когда те сообщаются, и/или во втором чане, 
когда тот изолирован. 

 
 П. формулы: 12 
 Фиг.: 5 
 

 
 
 

 
(21) a 2010 0112 (13) A2 
(51) Int. Cl.: F01B 9/06 (2006.01)  

F02B 59/00 (2006.01)  
F02B 75/02 (2006.01)  

(22) 2010.10.12 
(71)(72) MIHAILOV Gheorghii, MD 
(54) Mijloc de transport 
(57) Invenţia se referă la mijloacele de transport, şi 

anume la transmiterea mişcării de rotaţie la 
roţile mijlocului de transport fără reductor şi 
economisirea combustibilului la începutul de-
plasării.  
Mijlocul de transport conţine un acumulator, 
un motor electric, roţi (3), un ambreiaj, o ma-
nivelă, roţi dinţate (6, 7), un corp (10), un pis-
ton (12) şi un cilindru (11). Mişcarea de rotaţie 
începe de la motorul electric, iar motorul cu 
ardere internă şi de formare a vaporilor este 
pornit la mişcarea cu viteze mari. În timp ce 
pistonul (12) motorului cu ardere internă şi de 
formare a vaporilor stă pe loc, mişcarea este 
efectuată de cilindru (11) şi este divizată în 
patru etape. În decursul mişcării cilindrului 
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(11) la fiecare etapă cu ajutorul injectorului se 
injectează mai întâi benzină sau gaz, iar apoi 
motorină, după care urmează alimentarea cu 
aer şi apoi cu apă. Alimentarea cilindrului (11) 
este efectuată de roata dinţată (6), ce se de-
plasează pe suprafaţa interioară a roţii dinţate 
(7), unită cu o tijă (8). Tija (8), împreună cu 
furca (9) a cilindrului (11), efectuează depla-
sarea cilindrului (11). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Vehicle 
(57) The invention relates to vehicles, namely to 

the translation of rotary motion to the wheels 
of vehicle without gearbox and fuel economy 
in the beginning of motion. 
The vehicle contains an accumulator, an elec-
tric motor, wheels (3), a clutch, a crank, 
gearwheels (6, 7), a housing (10), a piston 
(12) and a cylinder (11). The rotary motion 
starts from the electric motor, and the internal 
combustion and steam formation engine is 
started while moving at high speeds. While 
the piston (12) of the internal combustion and 
steam formation engine stands still, the mo-
tion is carried out by the cylinder (11) and is 
divided into four stages. During the motion of 
the cylinder (11) at each stage by means of 
the injector is injected at first petrol or gas, 
and then diesel fuel, followed by air supply, 
and then water supply. Supply of cylinder (11) 
is carried out by the gearwheel (6), which 
moves along the inner surface of the gearw-
heel (7), connected to a rod (8). The rod (8), 
together with the fork (9) of the cylinder (11), 
carries out the movement of the cylinder (11). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Транспортное средство 
(57) Изобретение относится к транспортным 

средствам, а именно к передаче вращаю-
щего движения на колеса транспортного 
средства без редуктора и экономии горю-
чего вначале движения.  
Транспортное средство содержит аккуму-
лятор, электрический двигатель, колеса 
(3), сцепление, кривошип, зубчатые колеса 
(6, 7), корпус (10), поршень (12) и цилиндр 
(11). Вращательное движение начинается 
от электрического двигателя, а двигатель 
внутреннего сгорания и образования пара 
запускается при движении на больших ско-

ростях. В то время как поршень (12) двига-
теля внутреннего сгорания и образования 
пара стоит на месте, движение осуществ-
ляется цилиндром (11) и разделено на че-
тыре этапа. В течение движения цилиндра 
(11) на каждом этапе при помощи инжекто-
ра подается вначале бензин или газ, а по-
сле дизельное топливо, после чего следу-
ет питание воздухом, а после водой. Пита-
ние цилиндра (11) осуществляется зубча-
тым колесом (6), которое передвигается по 
внутренней поверхности зубчатого колеса 
(7), соединенного с тягой (8). Тяга (8) вме-
сте с вилкой (9) цилиндра (11) осуществ-
ляют передвижение цилиндра (11). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 

 
(21) a 2010 0100 (13) A2 
(51) Int. Cl.: G01H 17/00 (2006.01)  
(22) 2010.09.14 
(71)(72) DONŢU Zaharia, MD 
(54) Procedeu de înregistrare şi recunoa ştere a 

imaginii, redat ă prin oscila ţii, aflate în dia-
pazon de frecven ţă sau durat ă 

(57) Invenţia se referă la domeniul de înregistrare 
şi recunoaştere a imaginii, redată prin oscila-
ţii, aflate în diapazon de frecvenţă sau durată.  
Procedeul de înregistrare şi recunoaştere a 
imaginii, redată prin oscilaţii, aflate în diapa-
zon de frecvenţă sau durată, constă în obţi-
nerea oscilaţiilor prin antrenarea cu două forţe-
impuls, care pot forma două tipuri de tandem: 
timp-gând sau gând-gând, a structurilor me-
canice, biologice, fizice, chimice sau a celor 
ce aparţin mediului continuu, iar defazajul din-
tre ele este în limitele celei de-a doua jumătăţi 
de perioadă a impulsului forţei primare. Pen-
tru stocarea şi recunoaşterea imaginii, redată 
prin oscilaţii neliniare întrerupte şi cu frântură, 
se iau trei puncte caracteristice acestui tip de 
oscilaţii şi se unesc într-un triunghi, iar coor-
donatele, ce redau amplitudinea în diapazon 
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de frecvenţe sau durată a punctelor, alcă-
tuiesc adresa de stocare-recunoaştere a ima-
ginii. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for registration and recognition of 
pattern, reproduced by oscillations that 
are in frequency or time range 

(57) The invention relates to the field of registration 
and recognition of pattern, reproduced by os-
cillations that are in frequency or time range. 
The method for registration and recognition of 
pattern, reproduced by oscillations that are in 
frequency or time range, consists in obtaining 
oscillations by involvement with two impulsive 
forces that can create two types of tandems: 
time-thought or thought-thought, of mechani-
cal, biological, physical, chemical structures 
or those that belong to a continuous medium, 
and the phase shift between them is within 
the second half period of the primary power 
pulse. For storage and recognition of pattern, 
reproduced by nonlinear interrupted and bro-
ken oscillations, are taken three points cha-
racteristic of this type of oscillations and are 
connected in a triangle, and the coordinates, 
reproducing the amplitude in frequency or 
time range of points, make up the address of 
storage-recognition of pattern. 
 

  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ регистрации и распознавания 
картины, воспроизведенной колебания-
ми, находящимися в частотном или вре-
менном диапазоне 

(57) Изобретение относится  к области регист-
рации и распознавания картины, воспроиз-
веденной колебаниями, находящимися в 
частотном или временном диапазоне.  
Способ регистрации и распознавания кар-
тины, воспроизведенной колебаниями, на-
ходящимися в частотном или временном 
диапазоне, состоит в получении колебаний 
путем привлечения  двумя импульсными 
силами, которые могут создать два типа 
тандемов: время-мысль или мысль-мысль, 
механических, биологических, физических, 
химических структур или тех, что принад-
лежат непрерывной среде, а сдвиг фаз 
между ними находится в пределах второй 
половины периода импульса первичной 
силы. Для хранения и распознавания кар-
тины, переданной посредством нелиней-
ных прерванных и ломаных колебаний, бе-
рут три характерные этому типу колебаний 
точки и соединяют в треугольник, а коор-
динаты, передающие амплитуду в частот-
ном или временном диапазоне точек, со-
ставляют адрес хранения-распознавания 
картины. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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FF4A Brevete de invenţ ie 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. 
 

 

O 

A 
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(11) 4153 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B23K 5/00 (2006.01)  

C25B 1/04 (2006.01)  
C25B 1/06 (2006.01)  
C25B 11/03 (2006.01)  
C25B 11/10 (2006.01)  
C25B 15/08 (2006.01)  

(21) a 2010 0108 
(22) 2010.09.28 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD 
(54) Instala ţie pentru t ăierea şi sudarea cu gaz 

a metalelor 
(57) Invenţia se referă la instalaţiile compacte de 

tip portabil pentru tăierea şi sudarea la tempe-
raturi înalte a diferitelor materiale, şi anume la 
o instalaţie pentru tăierea şi sudarea calitativă 
cu gaz a metalelor la întreprinderile mici, ate-
lierele de reparaţii şi în condiţii casnice. 
Instalaţia, conform invenţiei, include un corp 
ermetic (1), anozi perforaţi (2), catozi (3) 
dintr-un material spumos de nichel sau cupru 
cu suprafaţa porilor nichelată, uniţi în pe-
reche în partea superioară a corpului for-
mând un compartiment catodic, două racor-
duri verticale (6) de evacuare a electrolitului, 
care comunică cu capetele inferioare cu o 
capacitate de alimentare (7) dotată cu o 
serpentină, un alimentator (8), care aderă la 
corp, cu un nivelmetru (9) şi un dispozitiv de 
plutire (10), o pompă (5) unită cu capacitatea 
de alimentare (7) şi compartimentul catodic 
printr-o conductă (4), precum şi o sursă de 
curent continuu; totodată partea superioară a 
corpului este executată în formă de cupolă 
unită cu un racord de evacuare (12) a ames-
tecului de gaz dotat cu o cutie de distribuţie 
(13) unită cu un închizător hidraulic (14) de 
gaz cu două baloane cu racorduri de admi-
siune şi evacuare a gazului (20), şi cu un ra-
cord orizontal deschis (15) dotat cu un mag-
net inelar (16), două ventile (17, 18), între 
care este amplasat un racord triplu (19) unit 
cu racordul (20) de evacuare a gazului din 
închizătorul hidraulic (14) şi cu un furtun fle-
xibil (22) cu un arzător de gaze (23). 
Rezultatul constă în diminuarea capacităţii 
energetice şi a dimensiunilor instalaţiei, pre-
cum şi în preîntâmpinarea supraîncălzirii 
electrolitului. 

 
  Revendicări: 1 

  Figuri: 1 
* 

*     * 

(54) Installation for gas cutting and welding of 
metals 

(57) The invention relates to compact portable-
type devices for cutting and high-temperature 
welding of various materials, namely to an 
installation for qualitative gas cutting and 
welding of metals at small enterprises, repair 
shops and in everyday conditions of life. 
The installation, according to the invention, 
includes a sealed body (1), perforated ano-
des (2), cathodes (3) of foamed nickel or 
copper material with nickel-plated surface of 
pores, connected in pairs in the upper part of 
the body forming a cathode compartment, 
two vertical branch pipes (6) for discharge of 
electrolyte, the lower ends of which commu-
nicate with a feed capacity (7) equipped with 
a serpentine, a feeder (8), which is adjacent 
to the body, with a level gage (9) and a float 
device (10), a pump (5) connected to the 
feed capacity (7) and the cathode compart-
ment through a pipeline (4), as well as a 
constant current source; at the same time the 
upper part of the body is made in the shape 
of a dome connected to a gas mixture outlet 
branch pipe (12), equipped with a distribution 
box (13) connected to a hydraulic two-
cylinder gas seal (14) with gas inlet and out-
let branch pipes (20), and a horizontal open 
branch pipe (15) equipped with an annular 
magnet (16), two valves (17, 18), between 
which is located a triple branch pipe (19) 
connected to the branch pipe (20) for gas 
outlet from the hydraulic seal (14) and with a 
flexible hose (22) with a gas burner (23). 
The result is to reduce the energy capacity 
and the size of the installation, as well as 
prevent overheating of electrolyte. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Установка для газовой резки и сварки 
металлов 

(57) Изобретение относится к компактным уст-
ройствам переносного типа для резки и 
высокотемпературной сварки различных 
материалов, a именно к установке для ка-
чественной газовой резки и сварки метал-
лов на малых предприятиях, ремонтных 
мастерских и в бытовых условиях. 
Установка, согласно изобретению, вклю-
чает герметичный корпус (1), перфориро-
ванные аноды (2), катоды (3) из пенонике-
ля или меди с никелированной поверхно-
стью пор, соединенные попарно в верхней 
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части корпуса образуя катодный отсек, 
два вертикальных патрубка (6) для выво-
да электролита, нижние концы которых 
сообщены с питательной емкостью (7) ос-
нащенной змеевиком, питатель (8), кото-
рый примыкает к корпусу, с уровнемером 
(9) и поплавковым устройством (10), насос 
(5) соединенный с питательной емкостью 
(7) и катодным  отсеком  через трубопро-
вод (4), а также источник постоянного то-
ка; при этом верхняя часть корпуса вы-
полнена в виде купола, соединенного с 
патрубком (12) вывода газовой смеси, ос-
нащенным распределительной коробкой 
(13), соединенной с гидравлическим двух-
балонным газовым затвором (14) с пат-
рубками ввода и вывода газа (20), и с го-
ризонтальным открытым патрубком (15), 
оснащенным кольцевым магнитом (16), 
двумя вентилями (17, 18), между которы-
ми расположен  тройной отвод (19), со-
единенный с патрубком (20) вывода газа 
из гидравлического затвора (14) и с гиб-
ким шлангом (22) с газовой горелкой (23). 
Результат состоит в уменьшении энерго-
емкости и размеров устройства, а также 
предотвращении перегрева электролита. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
 
 

 
(11) 4154 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B64D 17/00 (2006.01)  

B64D 25/20 (2006.01)  
G01S 1/02 (2006.01)  
G01S 1/04 (2006.01)  
G01S 19/01 (2010.01)  

 
 

(21) a 2010 0043 
(22) 2010.03.16 
(71)(72)(73) MORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC 

Oleg, MD 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Sistem de determinare a amplasamentului 

paraşutelor decuplate 
(57) Invenţia se referă la domeniul aviaţiei sporti-

ve, şi anume la sisteme de determinare a 
amplasamentului paraşutelor decuplate. 
Sistemul de determinare a amplasamentului 
paraşutelor decuplate include un dispozitiv al 
balizei radio, amplasat într-o bilă de tiraj a 
paraşutei auxiliare, un dispozitiv de indicaţie 
automată a decuplării paraşutei, fixat pe par-
tea interioară a curelei husei paraşutei sub 
perna de decuplare a dispozitivului de decu-
plare, şi un dispozitiv de determinare a am-
plasamentului paraşutelor decuplate, conec-
tat la un computer personal portabil de di-
mensiuni mici, echipat cu un receptor GPS. 
Dispozitivul balizei radio conţine un receptor 
GPS (3) cu o antenă GPS (4), conectat la un 
microcontroler (11), care este conectat la un 
controler de putere (12), unit cu o baterie de 
acumulatoare (13), mai conţine un convertor 
analogic-numeric (16), o memorie energetic 
independentă (10), o interfaţă USB (6), un 
buton de lansare (5), un intervalometru de 
timp real (14) şi un transceiver numeric ISM 
(15) cu o antenă ISM nedirecţionată (17). 

Dispozitivul de indicaţie automată a decuplă-
rii paraşutei conţine un buton de lansare, un 
traductor magnetic, un microcontroler, la ca-
re sunt conectate o memorie energetic inde-
pendentă, o interfaţă USB, un intervalometru 
de timp real, un convertor analogic-numeric, 
un transceiver numeric ISM cu o antenă ISM 
nedirecţionată şi un controler de putere unit 
cu o baterie de acumulatoare.  
Dispozitivul de determinare a amplasamentu-
lui paraşutelor decuplate conţine un controler 
de putere, la care este conectat un microcon-
troler, la care sunt conectate o interfaţă USB 
şi un transceiver numeric ISM cu o antenă 
ISM direcţionată. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54) Unhooked parachute localization system 
(57) The invention relates to the field of sports 

aviation, namely to unhooked parachute lo-
calization systems. 
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The unhooked parachute localization system 
contains a radio buoy located in a D-ring ball 
of the auxiliary parachute, an automatic pa-
rachute unhooking indication device, fixed on 
the inside of the parachute backpack straps 
under the unhooking pillow of the unhooking 
device, and an unhooked parachute localiza-
tion device connected to a small-sized porta-
ble personal computer, equipped with a 
GPS-receiver. 
The radio buoy device contains a GPS-
receiver (3) with a GPS antenna (4), con-
nected to a microcontroller (11), which is 
connected to a power supply controller (12), 
connected to a storage battery (13), it also 
contains an analog-digital converter (16 ), a 
volatile memory (10), a USB interface (6), a 
start button (5), a real-time timer (14) and a 
digital ISM transceiver (15) with a nondirec-
tional ISM antenna (17). 
The automatic parachute unhooking indica-
tion device contains a start button, a magnet-
ic transducer, a microcontroller, to which are 
connected a volatile memory, a USB inter-
face, a real-time timer, an analog-digital con-
verter, a digital ISM transceiver with a nondi-
rectional ISM antenna and a power supply 
controller connected to a storage battery. 
The unhooked parachute localization device 
contains a power supply controller, to which 
is connected a microcontroller, to which are 
connected a USB interface and a digital ISM 
transceiver with a directional ISM antenna.  

 
  Claims: 1 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

(54) Система определения местонахожде-
ния отцепленных парашютов 

(57) Изобретение относится к области спор-
тивной авиации, а именно к системам оп-
ределения местонахождения отцеплен-
ных парашютов.  
Система определения местонахождения 
отцепленных парашютов включает уст-
ройство радиобуя, расположенное в вы-
тяжном шарике вытяжного парашюта, уст-
ройство автоматической индикации от-
цепки парашюта, закрепленное на внут-
ренней стороне лямки ранца парашюта 
под подушкой отцепки устройства отцеп-
ки, и устройство определения местонахо-
ждения отцепленных парашютов, соеди-
ненное с малогабаритным портативным 
персональным компьютером, оснащенным 
GPS-приемником. 

Устройство радиобуя содержит GPS при-
емник (3) с GPS антенной (4), подсоеди-
ненный к микроконтроллеру (11), который 
подсоединен к контроллеру питания (12), 
соединенному с аккумуляторной батареей 
(13), также содержит аналого-цифровой 
преобразователь (16), энергонезависимую 
память (10), интерфейс USB (6), кнопку 
запуска (5), таймер реального времени 
(14) и цифровой приемопередатчик ISM 
(15) с ненаправленной ISM антенной (17).  
Устройство автоматической индикации 
отцепки парашюта содержит кнопку запус-
ка, магнитный датчик, микроконтроллер, к 
которому подсоединены энергонезависи-
мая память, интерфейс USB, таймер ре-
ального времени, аналого-цифровой пре-
образователь, цифровой приемопередат-
чик ISM с ненаправленной ISM антенной, 
и контроллер питания, соединенный с ак-
кумуляторной батареей.  
Устройство определения местонахожде-
ния отцепленных парашютов содержит 
контроллер питания, к которому подсое-
динен микроконтроллер, к которому под-
соединены интерфейс USB и цифровой 
приемопередатчик ISM с направленной 
ISM антенной. 

 
 П. формулы: 1 

 Фиг.: 7 
 

 
 
 

 
(11) 4155 (13) B1 
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C02F 3/34 (2006.01)  
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(33) FR 
(85) 2007.10.26 
(86) PCT/FR2006/050392, 2006.04.27 
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(71)(73) INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 
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(72)  TORRIJOS Michel, FR; MOLETTA René, FR; 
THANIKAL Joseph V., IN; BERNET Nicolas, 
FR 

(74) MARGINE Ion 
(54) Procedeu de epurare a apelor reziduale 

într-un reactor anaerob 
(57) Invenţia se referă la un procedeu de epurare 

a apelor reziduale într-un reactor anaerob, în 
care microorganismele sunt fixate pe supor-
turi, totodată suporturile formează un strat 
imobil în una din părţile reactorului. 
Procedeul se caracterizează prin aceea că 
include o etapă de fluidizare a reactorului 
prin suspendarea temporară a suporturilor la 
colmatarea cel puţin parţiala a lui. Un avantaj 
al procedeului constă în aceea că la etapa 
iniţială de punere în funcţiune a reactorului 
mărirea încărcăturii se produce la un timp de 
retenţie hidraulică scurt şi constant. 

 
  Revendicări: 14 

  Figuri: 10 
* 

*     * 
(54) Process for purifying effluent in anaerobic 

reactor 
(57) The invention relates to a process for purify-

ing effluent in anaerobic reactor, in which the 
microorganisms are held by supports, the 
supports forming an immovable bed which is 
fixed in a part of the reactor. 
The process is characterized in that the reac-
tor is backwashed once it has been at least 
partially clogged, by temporarily suspending 
the supports. Advantageously, the process 
comprises an initial step for starting the reac-
tor, during which the load of the reactor is in-
creased with a short and constant hydraulic 
residence time. 

 
  Claims: 14 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(54) Способ очистки сточных вод в ана-
эробном реакторе 

(57) Изобретение относится к способу очистки 
сточных вод в анаэробном реакторе, в ко-
тором микроорганизмы фиксированы на 
носителях, при этом носители формируют 
неподвижный слой в одной из частей ре-
актора.  
Способ характеризуется тем, что включа-
ет этап разжижения реактора путем вре-
менного перевода носителей во взвешен-
ное состояние по меньшей мере при его 

частичном заиливании. Преимущество спо-
соба состоит в том, что при первоначаль-
ном этапе запуска реактора увеличение 
загрузки проводится при коротком и по-
стоянном времени гидравлического от-
стаивания. 

 
 П. формулы: 14 

 Фиг.: 10 

 

 
(11) 4156 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C02F 11/04 (2006.01)  

C02F 3/28 (2006.01)  
C12F 3/10 (2006.01)  
A23K 1/06 (2006.01)  
C07H 23/00 (2006.01)  
B01D 53/34 (2006.01)  

(21) a 2011 0060 
(22) 2011.06.02 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; UNGUREANU Dumitru, MD; NENNO 
Vladimir, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; DUCA 
Gheorghe, MD 

(54) Instala ţie pentru ob ţinerea metanului şi a 
adaosului furajer 

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru obţi-
nerea metanului şi a adaosului furajer. 
Instalaţia constă dintr-un bioreactor şi un 
electrolizor. Bioreactorul include un corp ci-
lindric (1) cu fund conic (29), umplut cu 
încărcătură (2) pentru fixarea microflorei şi 
dotat cu racorduri de admisiune (3) şi de 
evacuare (5) a lichidului prelucrat, un racord 
cu închizător hidraulic (15) pentru evacuarea 
metanului, un racord de evacuare a sedi-
mentului (30), o membrană înclinată (8), care 
nu ajunge până la fundul corpului separându-l 
în zonele acetogenă (10) şi metanogenă 
(14). În partea inferioară a zonei metanogene 
(14) este instalat un barbotor (13), sub care 
este amplasat orizontal un bloc tubular al 
electrolizorului (17), care include un tub ce-
ramic poros (18) cu electrolit, în interiorul 
căruia coaxial este instalat un anod cilindric 
(25), iar în exteriorul tubului – un catod (26) 
executat în formă de ţeavă perforată cu elec-
trozi din sârmă (27) fixaţi pe ea. Totodată, 
blocul tubular al electrolizorului (17) este unit 
prin intermediul unor racorduri de admisiune 
(19) şi de evacuare (20) a electrolitului, am-
plasate în exteriorul corpului (1) bioreactoru-
lui, cu un rezervor intermediar (22), care este 
dotat cu un dozator pentru apă (23), un ni-
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velmetru (24) şi o pompă (21). Bioreactorul 
este dotat cu o ţeavă  (12) cu închizător hi-
draulic (11), care uneşte partea superioară a 
zonei acetogene (10) cu barbotorul (13), ra-
cordul de admisiune (3) a lichidului prelucrat 
este dotat cu un agitator (4) pentru dozarea 
microadaosurilor, iar racordul de evacuare 
(5) este unit cu o cameră inelară (6) montată 
din exterior de partea superioară a corpului 
(1), coaxial lui. 

 
  Revendicări: 1 

  Figuri: 2 
* 

*     * 
(54) Plant for producing methane and feed 

supplement 
(57) The invention relates to a plant for producing 

methane and feed supplement. 
The plant consists of a bioreactor and an 
electrolyzer. The bioreactor includes a cylin-
drical body (1) with a conical bottom (29), 
filled with charge (2) for the attachment of 
microflora and is equipped with treated liquid 
inlet (3) and outlet (5) branch pipes, a me-
thane discharge branch pipe with hydraulic 
hitch (15), a sediment discharge branch pipe 
(30), an inclined partition (8), not reaching 
the bottom and separating the body into ace-
togenic (10) and methanogenic (14) zones. 
In the lower part of the methanogenic zone 
(14) is installed a bubbler (13), under which 
is horizontally placed a tubular unit of the 
electrolyzer (17), comprising a porous ce-
ramic tube (18) with electrolyte, inside which 
is coaxially installed a cylindrical anode (25), 
and outside the tube – a cathode (26), made 
in the form of a perforated pipe with wire 
electrodes (27) fixed thereon. At the same 
time, the tubular unit of the electrolyzer (17) 
is connected by means of electrolyte inlet 
(19) and outlet (20) branch pipes, located 
outside the body (1) of the bioreactor, with an 
intermediate reservoir (22), equipped with a 
water batcher (23), a level gauge (24) and a 
pump (21). The bioreactor is equipped with a 
pipe (12) with hydraulic hitch (11), connect-
ing the upper part of the acetogenic zone 
(10) with the bubbler (13), the treated liquid 
inlet branch pipe (3) is equipped with a mi-
croadditive batching mixer (4), and the output  
 
 

branch pipe (5) is connected to an annular 
chamber (6), mounted outside the upper part 
of the body (1), in line with it. 
 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Установка для получения метана и 
кормовой добавки 

(57) Изобретение относится к установке для 
получения метана и кормовой добавки. 
Установка состоит из биореактора и элек-
тролизера. Биореактор включает цилинд-
рический корпус (1) с коническим дном 
(29), заполненный загрузкой (2) для при-
крепления микрофлоры и оснащенный 
патрубками впуска (3) и вывода (5) обра-
батываемой жидкости, патрубком с гидро-
затвором (15) для вывода метана, патруб-
ком вывода осадка (30), наклонной пере-
городкой (8), не достающей до дна и раз-
деляющей корпус на ацетогенную (10) и 
метаногенную (14) зоны. В нижней части 
метаногенной зоны (14) установлен бар-
ботер (13), под которым горизонтально 
размещен трубчатый блок электролизера 
(17), включающий пористую керамическую 
трубу (18) с электролитом, внутри которой 
коаксиально установлен цилиндрический 
анод (25), а снаружи трубы – катод (26), 
выполненный в виде перфорированной 
трубы с закрепленными на ней проволоч-
ными электродами (27). При этом, трубча-
тый блок электролизера (17) соединен по-
средством патрубков ввода (19) и вывода 
(20) электролита, расположенных снаружи 
корпуса (1) биореактора, с промежуточ-
ным резервуаром (22), оснащенным доза-
тором воды (23), уровнемером (24) и на-
сосом (21). Биореактор оснащен трубой 
(12) с гидрозатвором (11), соединяющей 
верхнюю часть ацетогенной зоны (10) с 
барботером (13), патрубок впуска (3) об-
рабатываемой жидкости оснащен смеси-
телем (4) для дозирования микродобавок, 
а патрубок вывода (5) соединен с кольце-
вой камерой (6), смонтированной снаружи 
верхней части корпуса (1) соосно ему. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2  
 
 
 
 



  MD - BOPI 3/2012     INVENTIONS 

 28

(11) 4156 (13) B1 
 

 
 

 
 
(11) 4157 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 261/04 (2006.01)  

C07D 401/04 (2006.01)  
C07D 413/12 (2006.01)  
A01N 43/80 (2006.01)  
A01P 7/00 (2006.01)  
A01P 7/04 (2006.01)  

(21) a 2008 0171 
(22) 2006.12.28 
(31) 60/755,247; 60/839,988; 60/857,307 
(32) 2005.12.30; 2006.08.23; 2006.11.07 
(33) US; US; US 
(85) 2008.06.24 
(86) PCT/US2006/049459, 2006.12.28 
(87) WO 2007/079162 A1, 2007.07.12 
(71)(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM-

PANY, US 
(72)  LAHM George Philip, US; SHOOP Wesley 

Lawrence, US; XU Ming, US 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Izoxazoline pentru combaterea d ăunători-

lor nevertebra ţi 
(57) Invenţia se referă la izoxazoline şi compoziţiile 

lor şi poate fi utilizată pentru combaterea dău-
nătorilor nevertebraţi, cum sunt artropodele. 
Invenţia se referă la compuşi noi cu formula 
(1), care includ toţi izomerii geometrici şi ste-
reoizomerii, N-oxizii, şi sărurile lor: 

 

în care A1, A2, A3, A4, A5 şi A6 sunt selectaţi 
independent din grupa constituită din CR3 şi 
N, totodată cel mult trei din A1, A2, A3, A4, A5 
şi A6 reprezintă N; B1, B2 şi B3 sunt selectaţi 
independent din grupa constituită din CR2 şi 
N; fiecare R3 reprezintă independent H, ha-
logen, C1-C6 alchil, C1-C6 haloalchil, C3-C6 
cicloalchil, C3-C6 halocicloalchil, C1-C6 alcoxi, 
C1-C6 haloalcoxi, C1-C6 alchiltio, C1-C6 ha-
loalchiltio, C1-C6 alchilsulfinil, C1-C6 haloal-
chilsulfinil, C1-C6 alchilsulfonil, C1-C6 haloal-
chilsulfonil, C1-C6 alchilamino, C2-C6 dialchi-
lamino, -CN sau -NO2; R

1, R2, R4 şi R5 sunt 
definiţi în descriere; W reprezintă O sau S şi 
n este egal cu 0, 1 sau 2.  
Invenţia de asemenea se referă la com-
poziţii, ce conţin compuşii cu formula (1) şi la 
procedee de combatere a dăunătorilor ne-
vertebraţi ce cuprind contactul dăunătorului 
nevertebrat sau al habitatului său cu o canti-
tate biologic efectivă a unui compus sau 
compoziţii conform invenţiei. 

 
  Revendicări: 28 

* 
*     * 

(54) Isoxazolines for controlling invertebrate 
pests 

(57) The invention relates to certain isoxazolines and 
their compositions and can be used for control-
ling invertebrate pests such as arthropods. 
The invention relates to new compounds of 
formula (1), including all geometric isomers 
and stereoisomers, N-oxides, and salts the-
reof:  
 

 
 
wherein A1, A2, A3, A4, A5 and A6 are inde-
pendently selected from the group consisting 
of CR3 and N; provided that at most three of 
A1, A2, A3, A4, A5 and A6 is N; B1, B2 and B3 
are independently selected from the group 
consisting of CR2 and N; each R3 is inde-
pendently H, halogen, C1-C6 alkyl, C1-C6 ha-
loalkyl, C3-C6 cycloalkyl, C3-C6 halocycloal-
kyl, C1-C6 alkoxy, C1-C6 haloalkoxy, C1-C6 
alkylthio, C1-C6 haloalkylthio, C1-C6 alkylsul-
finyl, C1-C6 haloalkylsulfinyl, C1-C6 alkylsul-
fonyl, C1-C6 haloalkylsulfonyl, C1-C6 alkyla-
mino, C2-C6 dialkylamino, -CN or -NO2; R1, 
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R2, R4 and R5  are defined in the description; 
W is O or S and n is equal to 0, 1 or 2.  
Also disclosed are compositions containing 
the compounds of formula (1) and methods for 
controlling invertebrate pests, comprising con-
tacting the invertebrate pest or its environment 
with a biologically effective amount of a com-
pound or a composition of the invention. 

 
  Claims: 28 

* 
*     * 

(54) Изоксазолины для борьбы с беспозво-
ночными вредителями 

(57) Изобретение относится к изоксазолинам и 
их композициям и может быть использо-
вано для борьбы с беспозвоночными вре-
дителями, такими как членистоногие. 
Изобретение относится к новым соедине-
ниям формулы (1), включающие все гео-
метрические изомеры и стереоизомеры, 
N-оксиды и их соли:  

 

где A1, A2, A3, A4, A5 и A6 независимо вы-
бираются из группы, состоящей из CR3 и 
N, при этом, самое больше, 3 из A1, A2, A3, 
A4, A5 и A6 это N; B1, B2 и B3 независимо 
выбираются из группы, состоящей из CR2 
и N; каждый R3 это независимо H, галоген, 
C1-C6 алкил, C1-C6 галоалкил, C3-C6 цик-
лоалкил, C3-C6 галоциклоалкил, C1-C6 ал-
кокси, C1-C6 галоалкокси, C1-C6 алкилтио, 
C1-C6 галоалкилтио, C1-C6 алкилсульфи-
нил, C1-C6 галоалкилсульфинил, C1-C6 ал-
килсульфонил, C1-C6 галоалкилсульфо-
нил, C1-C6 алкиламино, C2-C6 диалкила-
мино, -CN или -NO2; R

1, R2, R4 и R5 указа-
ны в описании; W представляет O или S и 
n равно 0, 1 или 2.  
Изобретение относится также к компози-
циям, содержащим соединения формулы 
(1), и способам борьбы с беспозвоночны-
ми вредителями, включающие контакт 
беспозвоночного паразита или его среды 
обитания с биологически эффективным 
количеством соединения или композиции 
согласно изобретению. 

 
 П. формулы: 28 
 

(11) 4158 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C12N 1/14 (2006.01)  

C07F 15/02 (2006.01)  
C12R 1/80 (2006.01)  
C07C 65/10 (2006.01)  
C07F 3/00 (2006.01)  
C12N 9/08 (2006.01)  

(21) a 2011 0089 
(22) 2011.10.12 
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIO-

TEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 

(72)  SÎRBU Tamara, MD; TURTĂ Constantin, MD; 
GORINCIOI Viorica, MD; MELNIC Silvia, 
MD; BURŢEVA Svetlana, MD; STEPANOV 
Vitalie, MD 

(54) Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de 
fungi Penicillium funiculosum CNMN FD 11 

(57) Invenţia se referă la microbiologie, în special 
la medii de cultivare submersă a tulpinii de 
fungi Penicillium funiculosum CNMN FD 11, 
care poate fi utilizată în industria microbiolo-
gică pentru obţinerea catalazei. 
Mediul nutritiv, conform invenţiei, conţine,  
în % de masă: glucoză 4,0; KNO3 0,74; 
NaH2PO4 0,25; K2HPO4 0,25; MgSO4x7H2O 
0,005; FeSO4x7H2O 0,005; extract de drojdii 
1,8; catena tetrakis(dimetilacetamid)-nitrato-µ-
salicilato(O,O')-di(µ-hidrogenosalicilato)(O,O')-
fier(III)distronţiu(II) 0,00001; apă distilată  
restul. 

 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Nutrient medium for cultivation of Penicil-

lium funiculosum CNMN FD 11 fungus 
strain 

(57) The invention relates to microbiology, in par-
ticular to media for submerged cultivation of 
Penicillium funiculosum CNMN FD 11 fungus 
strain, which can be used in the microbiolog-
ical industry for catalase production. 
The nutrient medium, according to the inven-
tion, contains, in mass %: glucose 4.0; KNO3 
0.74; NaH2PO4 0.25; K2HPO4 0.25; 
MgSO4x7H2O 0.005; FeSO4x7H2O 0.005; 
yeast extract 1.8; catena tetrakis(dimethyl-
acetamide)-nitrato-µ-salicylato(O,O')-di(µ-hy-
drosalicylato)(O,O')-iron(III)distrontium(II) 
0.00001; distilled water the rest. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Питательная среда для культивирова-
ния штамма грибов Рenicillium 
funiculosum CNMN  FD 11 

(57) Изобретение относится к микробиологии, в 
частности к средам для глубинного куль-
тивирования штамма гриба Penicillium 
funiculosum CNMN FD 11, который может 
быть использован в микробиологической 
промышленности для получения каталазы. 
Питательная среда, согласно изобрете-
нию, содержит, в масс. %: глюкозу 4,0; 
KNO3  0,74; NaH2PO4 0,25; K2HPO4 0,25; 
MgSO4x7H2O 0,005; FeSO4x7H2O 0,005; 
дрожжевой экстракт 1,8; катена тетра-
кис(диметилацетамид)-нитрато-µ-салици-
лато(O,O')-ди(µ-гидросалицилато)(O,O')-
железо(III)дистронций(II) 0,00001; воду 
дистиллированную остальное. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4159 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C25D 21/18 (2006.01)  

C25F 7/02 (2006.01)  
C25C 1/06 (2006.01)  
C25D 3/20 (2006.01)  
C25B 11/03 (2006.01)  
C23C 22/05 (2006.01)  

(21) a 2010 0117 
(22) 2010.10.25 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  COVALIOVA Olga, MD 
(54) Procedeu de regenerare electrochimic ă a 

electrolitului de fierare oxidat 
(57) Invenţia se referă la un procedeu de regene-

rare electrochimică a electrolitului de fierare 
oxidat şi poate fi utilizată în producţia galva-
nică pentru restabilirea pieselor uzate ale 
maşinilor şi mecanismelor. 
Procedeul, conform invenţiei, include reduce-
rea electrochimică selectivă a ionilor de 
Fe(III) până la Fe(II) prin prelucrarea aces-
tuia în condiţii de flux pe catod volumic poros 
penetrabil, totodată în calitate de catod vo-
lumic poros penetrabil se utilizează nichel 
spumat cu grosimea de 0,5…1,5 cm, mări-
mea porilor de 0,25…1,00 mm şi suprafaţa 
specifică de 1000…6000 m2/m3, cu suprafaţa 
interioară a porilor modificată cu aliaj de ni-
chel-reniu, aplicat prin depunerea chimico-
catalitică dintr-o soluţie, conţinutul reniului în 
aliaj fiind de 10…12% mas., iar în calitate de 
anod se utilizează titan, placat cu dioxid de 
ruteniu. Procesul de reducere electrochimică 
selectivă a ionilor de Fe(III) se efectuează în 

condiţii de recirculare a electrolitului cu viteza 
fluxului prin catod de 1…2 L/m2⋅s şi densita-
tea catodică specifică a curentului continuu 
de 10…20 A/dm2. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for electrochemical regeneration 
of the oxidized iron plating electrolyte 

(57) The invention relates to a process for elec-
trochemical regeneration of the oxidized iron 
plating electrolyte and can be used in elec-
troplating industry for restoration of worn 
parts of machines and mechanisms. 
The process, according to the invention, 
comprises the selective electrochemical re-
duction of Fe (III) to Fe (II) by its treatment 
under flow conditions on volume-porous flow 
cathode, at the same time as volume-porous 
flow cathode is used foamed nickel of a 
thickness of 0.5…1.5 cm, pore size of 
0.25…1.00 mm and specific surface of 
1000…6000 m2/m3, with the inner surface of 
pores modified with nickel-rhenium alloy, ap-
plied by chemico-catalytic precipitation from 
a solution, the rhenium content in the alloy 
being of 10…12 mass %, and as anode is 
used titanium, plated with ruthenium dioxide. 
The process of selective electrochemical re-
duction of Fe (III) is carried out under electro-
lyte recirculation conditions with the flow  
velocity through the cathode of 1…2 L/m2⋅s 
and the specific cathode density of the direct 
current of 10…20 A/dm2. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ электрохимической регенерации 
окисленного электролита железнения 

(57) Изобретение относится к способу элек-
трохимической регенерации окисленного 
электролита железнения и может быть 
использовано в гальваническом произ-
водстве для восстановления изношенных 
деталей машин и механизмов.  
Способ, согласно изобретению, включает 
селективное электрохимическое восста-
новление ионов Fe(III) до Fe(II) путем его 
обработки в проточных условиях на  
объемно-пористом проточном катоде, при 
этом в качестве объемно-пористого про-
точного катода используют пеноникель 
толщиной 0,5…1,5 см, размерами пор 
0,25…1,00 мм, удельной поверхностью 
1000…6000 м2/м3, с модифицированной 
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внутренней поверхностью пор сплавом 
никеля-рений, наносимом химико-катали-
тическим осаждением из раствора, со-
держание рения в сплаве 10…12% масс., 
а в качестве анода используется титан, 
плакированный диоксидом рутения. Про-
цесс селективного электрохимического 
восстановления ионов Fe(III) проводят в 
условиях рециркуляции электролита со 
скоростью протока через катод 1…2 л/м2⋅с 
и удельной катодной плотности постоян-
ного тока 10…20 А/дм2. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 4160 (13) B1 
(51) Int. Cl.: E01C 7/00 (2006.01)  

E01C 7/14 (2006.01)  
(21) a 2011 0052 
(22) 2011.05.26 
(71)(72)(73) RUCAN Andrian, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Autodrum 
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei 

autodrumurilor. 
Autodrumul include un terasament de cale 
(1) pregătit, pe care este aşezat primul strat 
(2) tasat al bazei, executat mai lat decât 
lăţimea îmbrăcămintei rutiere (8); nişte perne 
(3) în formă de benzi aşezate şi tasate în 
primul strat (2) al bazei, executate din 
prundiş sau din pietriş sau din piatră spartă 
sau din amestecul componentelor indicate în 
combinaţie arbitrară, şi amplasate de-a lun-
gul autodrumului, totodată pernele (3) sunt 
amplasate pe acostamentele îmbrăcămintei 
rutiere (8) şi între acostamente cu distanţa 
dintre axele lor egală cu lăţimea benzilor ca-
rosabile ale îmbrăcămintei rutiere (8); nişte 
grinzi (4) în formă de benzi monolite din be-
ton armat cu armătură activă longitudinală 
(5), amplasate pe perne (3); al doilea strat 
(6) tasat al bazei, aşezat pe primul strat (2) 
între grinzi (4), pe care este aşezat al treilea 
strat (7) tasat al bazei, executat din prundiş 
sau din pietriş sau din piatră spartă sau din 
amestecul componentelor indicate în combi-
naţie arbitrară la acelaşi nivel cu secţiunea 
superioară a grinzilor (4) şi prelucrat cu 
compoziţie antiadezivă, totodată primul (2) şi 
al doilea (6) straturi ale bazei sunt executate 
din argilă sau din sol argilo-nisipos sau din 
sol nisipo-lutos sau din amestecul compo-
nentelor indicate în combinaţie arbitrară; îm-
brăcăminte rutieră (8) din beton armat, exe-
cutată monolită întreagă în secţiune transver-

sală cu armătură activă (9) care este ampla-
sată transversal autodrumului şi sprijinită pe 
suprafaţa superioară a grinzilor (4) şi pe al 
treilea strat (7) al bazei; margini (10) ale au-
todrumului, amplasate pe acostamentele 
îmbrăcămintei rutiere (8), al căror strat supe-
rior (11) este executat din materiale necoe-
zive la o înălţime nu mai mică de înălţimea 
îmbrăcămintei rutiere (8); nişte rosturi trans-
versale active (12), (13), unele rosturi (12) 
fiind executate în grinzi (4), iar alte rosturi 
(13) – în îmbrăcămintea rutieră (8), şi care 
sunt distanţate între ele de-a lungul auto-
drumului şi umplute cu material hidrofug. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Motorroad 
(57) The invention relates to the field of construc-

tion of motorroads. 
The motorroad includes a prepared roadbed 
(1), on which is laid the first packed layer (2) 
of the base, made wider than the width of the 
road carpet (8); band pads (3) laid and 
packed in the first layer (2) of the base, made 
of pebblestone or gravel or broken stone or a 
mixture of these components in arbitrary 
combination, and placed along the road, the 
pads (3) being located on the edges of the 
road carpet (8) and between the edges with 
the distance between their axes equal to the 
width of traffic lanes of the road carpet (8); 
monolithic reinforced concrete band beams 
(4) with longitudinal main reinforcement (5), 
placed on the pads (3); the second packed 
layer (6) of the base, laid on the first layer (2) 
between the beams (4), on which is laid the 
third packed layer (7) of the base, made of 
pebblestone or gravel or broken stone or a 
mixture of these components in arbitrary 
combination flush with the upper cut of the 
beams (4) and treated with antiadhesive 
composition, at the same time the first (2) 
and second (6) base layers are made of clay 
or sandy clay or loamy sand or a mixture of 
these components in arbitrary combination; 
reinforced concrete road carpet (8) made 
monolithic solid in cross section with main 
reinforcement (9) located across the road 
and resting on the upper surface of the 
beams (4) and the third layer (7) of the base; 
road verges ( 10), located on the edges of 
the road carpet (8), the upper layer (11) of 
which is made of noncoherent materials to a 
height of not less than the height of the road 
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carpet (8); transverse construction joints (12) 
(13), some joints (12) being made in the 
beams (4) and other joints (13) – in the road 
carpet (8), and which are spaced along the 
road and filled with waterproof material. 

 
  Claims: 3 

  Fig.: 2 
* 

*     * 
(54) Автодорога 
(57) Изобретение относится к области строи-

тельства автодорог. 
Автодорога включает подготовленное 
земляное полотно (1), на которое уложен 
уплотненный первый слой (2) основания, 
выполненный шире ширины дорожного 
покрытия (8); уложенные и уплотненные в 
первый слой (2) основания ленточные по-
душки (3), выполненные из гальки или 
гравия или щебня или из смеси указанных 
компонентов в произвольном сочетании, и 
расположенные вдоль автодороги, причем 
подушки (3) расположены по краям до-
рожного покрытия (8) и между краями с 
расстоянием между их осями, равным 
ширине транспортных полос дорожного 
покрытия (8); монолитные железобетон-
ные ленточные балки (4) с продольной 
рабочей арматурой (5), размещенные на 
подушках (3); второй уплотненный слой 
(6) основания, уложенный на первый слой 
(2) между балками (4), на который уложен 
уплотненный третий слой (7) основания, 
выполненный из гальки или гравия или 
щебня или из смеси указанных компонен-
тов в произвольном сочетании вровень с 
верхним срезом балок (4) и обработанный 
антиадгезионным составом, при этом пер-
вый (2) и второй (6) слои основания вы-
полнены из глины или суглинка или супе-
си или из смеси указанных компонентов в 
произвольном сочетании; железобетонное 
дорожное покрытие (8), выполненное мо-
нолитным сплошным в поперечном сече-
нии с расположенной поперек автодороги 
рабочей арматурой (9) и опирающееся на 
верхнюю поверхность балок (4) и третий 
слой (7) основания; обочины (10) автодо-
роги, размещенные по краям дорожного 
покрытия (8), верхний слой (11) которых 
выполнен из несвязных материалов на вы-
соту не менее высоты дорожного покрытия 
(8); поперечные рабочие швы (12), (13), не-
которые швы (12) будучи выполненными в 

балках (4), а другие швы (13) – в дорожном 
покрытии (8), и которые разнесены между 
собой вдоль автодороги и заполнены во-
донепроницаемым материалом. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 2 
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(71)(73) POPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, MD 
(72)  POPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, 

MD; FURDUI Andrei, MD; POPESCU Victor, 
MD; TANAS Valeria, MD 

(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Procedeu de executare a construc ţiei mo-

nolite, a complexului de construc ţii mono-
lite şi echipament tehnologic pentru reali-
zarea acestuia 

(57) Invenţia se referă la construcţie şi poate fi 
folosită la executarea construcţiilor monolite 
cu multe etaje. 

 Procedeul de executare a construcţiei mono-
lite include executarea fragmentului de clădi-
re monolit: dala planşeului întregii clădiri – 
construcţiile verticale ale nivelului/etajului 
superior al întregii clădiri. Principiul de bază 
al procedeului: executarea planşeului nivelu-
lui/etajului întregii clădiri şi, după ce s-a întă-
rit betonul planşeului acestui nivel/etaj, turna-
rea cu beton a construcţiilor verticale de la 
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nivelul/etajul următor al întregii clădiri – men-
ţinerea în timp a betonului turnat până ce 
atinge durabilitatea proiectată – executarea 
planşeului următor etc. În timpul executării 
lucrărilor cofrajul se reazemă de construcţiile 
verticale aşezate ale clădirii. 
Echipamentul tehnologic include: mecanis-
mul pentru mutarea cofrajului, dispozitivul 
pentru legarea armăturii, panoul cofrajului 
vertical, completul de panouri unghiulare ale 
cofrajului vertical, completul de panouri for-
matoare de goluri, dispozitivul de strângere, 
grinda cofrajului planşeului. 
Rezultatul constă în sporirea proprietăţilor de 
durabilitate ale clădirilor care se execută, re-
ducerea termenelor de construire, economi-
sirea materialelor de construcţie, posibilitatea 
mecanizării şi automatizării proceselor tehno-
logice. 

 
  Revendicări: 29 
  Figuri: 39 

* 
*     * 

(54) Process for erection of cast-in-situ build-
ing, complex of cast-in-situ buildings and 
production tooling for realization thereof  

(57) The invention relates to construction and can 
be used in the erection of multi-storey cast-
in-situ buildings. 
The process for erection of cast-in-situ buil-
ding includes the erection of cast-in-situ 
piece of the building: floor slab of the entire 
building – vertical structures of the overlying 
stage/floor of the entire building. The basic 
principle of the process: erection of the floor 
slab of the stage/floor of the building and, af-
ter setting of concrete floor slab of this 
stage/floor, concrete-filling of vertical struc-
tures of the next stage/floor of the entire 
building – time curing of the poured concrete 
up to the attainment of the working strength – 
erection of another floor slab, etc. In the exe-
cution of works the formwork is based on the 
stacked vertical structures of the building. 
Production tooling includes: the formwork 
transfer mechanism, the reinforcement bin-
ding device, the vertical formwork panel, the 
set of angular vertical formwork panels, the 
set of opening forming panels, the tightening 
device and the floor slab formwork girder. 
The result is to increase the strength proper-
ties of the erected buildings, reduce the pe-
riod of construction, building materials sa-

ving, the possibility of mechanization and au-
tomation of technological processes. 

 
  Claims: 29 

  Fig.: 39 
* 

*     * 
(54) Способ возведения монолитного зда-

ния, комплекса монолитных зданий и 
технологическая оснастка для его осу-
ществления 

(57) Изобретение относится к строительству и 
может быть использовано при возведении 
многоэтажных монолитных зданий. 
Способ возведения монолитного здания 
включает возведение монолитного фраг-
мента здания: плита перекрытия всего 
здания – вертикальные конструкции вы-
шележащего яруса/этажа всего здания. 
Основной принцип способа: возведение 
перекрытия яруса/этажа всего здания и, 
после схватывания бетона перекрытия 
этого яруса/этажа, заливка бетоном вер-
тикальных конструкций следующего яру-
са/этажа всего здания – выдержка во 
времени уложенного бетона до набора 
расчетной прочности – возведение оче-
редного перекрытия и т.д. При производ-
стве работ опалубку опирают на уложен-
ные вертикальные конструкции здания. 
Технологическая оснастка включает: ме-
ханизм перемещения опалубки, устройст-
во для связывания арматуры, щит верти-
кальной опалубки, комплект угловых щи-
тов вертикальной опалубки, комплект 
проемообразующих щитов, стяжное уст-
ройство, балку опалубки перекрытия. 
Результат состоит в повышении прочно-
стных свойств возводимых зданий, со-
кращении сроков строительства, экономии 
стройматериалов, возможности механи-
зации и автоматизации технологических 
процессов. 

 
 П. формулы: 29 
 Фиг.: 39 
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(21) a 2011 0003 
(22) 2011.01.03 
(71)(72)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC 

Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD 
(54) Procedeu de executare a marcajelor de 

identificare 
(57) Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor 

informaţionale şi poate fi utilizată la crearea 
sistemelor informaţionale de identificare a 
resurselor materiale, şi anume, la executarea 
marcajelor de identificare ireproductibile, 
executate din materiale electroconductoare 
şi dielectrice.  
Procedeul de executare a marcajelor de 
identificare include aplicarea pe un material 
foliat a unui set de marcaje, fiecare din ele 
conţinând un număr de identificare, o grilă 
informaţională de coordonate şi o imagine 
individuală, obţinută prin aplicarea pe grila 
informaţională de coordonate a unei baze 
adezive, cu pulverizarea ulterioară pe aceas-
ta a unui material pulverulent cu ajutorul unui 
mixer cu un dozator de materiale pulveru-
lente, unit cu un bloc de comandă printr-un 
generator de numere aleatorii, şi uscarea ei 
ulterioară. Procedeul mai include acoperirea 
setului de marcaje obţinute cu un material 
transparent, tăierea materialului foliat în mar-
caje de identificare separate, scanarea şi 
înregistrarea imaginii individuale şi a numă-
rului de identificare într-o bază de date. 

 
  Revendicări: 6 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for manufacturing identification 
tags 

(57) The invention relates to the field of informa-
tion technologies and can be used in the 
creation of information material resources 
identification systems, namely in the manu-
facture of non-reproducible identification tags 
made of current-conducting and dielectric 
materials. 
The method for manufacturing identification 
tags includes application on a sheet material 
of a set of tags, each of which contains an 
identification number, an information coordi-
nate grid and an individual pattern obtained 
by applying on the information coordinate  
 
 
 
 
 

grid an adhesive base, with subsequent spat-
tering thereon of a pulverulent material by 
means of a mixer with a pulverulent material 
batcher, connected to a control unit via a 
random number generator, and its subse-
quent drying. The method also includes coa-
ting of the set of obtained tags with a trans-
parent material, cutting of the sheet material 
into separate identification tags, scanning 
and registration of the individual pattern and 
identification number in the database. 

 
  Claims: 6 

  Fig.: 3 
* 

*     * 
(54) Способ изготовления идентификаци-

онных меток 
(57) Изобретение относится к области инфор-

мационных технологий и может быть ис-
пользовано при создании информацион-
ных систем идентификации материальных 
ресурсов, а именно, при изготовлении не-
воспроизводимых идентификационных ме-
ток, выполненных из электропроводящих и 
диэлектрических материалов. 
Способ изготовления идентификационных 
меток включает нанесение на листовой 
материал набора меток, каждая из кото-
рых содержит идентификационный номер, 
информационную координатную сетку и 
индивидуальную картинку, полученную 
путем нанесения на информационную ко-
ординатную сетку клеевой основы, с по-
следующим распылением на нее сыпучего 
материала с помощью смесителя с доза-
тором сыпучих материалов, соединенного 
с блоком управления через генератор 
случайных чисел, и ее последующей суш-
кой. Способ также включает покрытие на-
бора полученных меток прозрачным ма-
териалом, нарезку листового материала 
на отдельные идентификационные метки, 
сканирование и регистрацию индивиду-
альной картинки и идентификационного 
номера в базу данных. 

 
 П. формулы: 6 
 Фиг.: 3 
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FF9Y Brevete de invenţ ie  
de scurt ă durat ă acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 491 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 17/00 (2006.01)  

A01G 17/04 (2006.01)  
A01G 17/10 (2006.01)  
A01G 17/14 (2006.01)  

(21) s 2011 0107 
(22) 2011.06.10 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIIN-

ŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72)  BOGDAN Ion, MD 
(54) Procedeu de formare a butucului de vi ţă-

de-vie 
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 

viticultură, în special la un procedeu de for-
mare a butucului de viţă-de-vie cu ajutorul 
unui suport temporar şi poate fi aplicată în 
plantaţiile cu soiuri cu vigoarea de creştere 
mare. 
Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea 
că concomitent cu plantarea butucului alături 
de tulpina subterană se amplasează oblic un 
tub din masă plastică, lângă fiecare butuc se 
îngroapă pe parcursul primului an pe linia 
rândului câte un furtun din masă plastică (3) 
cu capetele scoase la suprafaţă, prin care es-
te trecută o sfoară, iar pe parcursul anului trei 
− câte un furtun de partea stângă şi dreaptă. 
Cordonul unilateral oblic se formează dintr-o 
tulpină (16), două cotoare transversale (14, 
15) − purtătoare de corcani transversali de 
stânga (23) şi de dreapta (24) în formă de arc, 
şi un cotor longitudinal (13) orientat în planul 
rândului cu un corcan longitudinal (21) în 
formă de arc îndoit spre tulpină (16) şi cu 
vârful legat de ea. Totodată, în primăvara anu-
lui patru în tubul din masă plastică se 
instalează un suport temporar, de care se 
leagă tulpina (16), formând o construcţie 
rigidă orientată oblic pe linia rândului. Tulpina 
(16) şi suportul, precum şi corcanul longitu-
dinal (21) în formă de arc se fixează cu ajuto-
rul sforilor din furtun (3). Cotoarele transver-
sale (14, 15) se poziţionează la înălţimea de 
10 cm de la suprafaţa solului. Vârfurile corca-
nilor transversali (23, 24) se unesc încrucişat 
de tulpină (16). În anul cinci după plantare pe 
corcanul longitudinal (21) se formează 2 braţe 
orizontale (27, 28), care se leagă de un braţ 
(26) amplasat în partea superioară a tulpinii 
(16) şi care atârnă liber, după care în al 
şaptelea an după plantare braţele orizontale 
(27, 28) se distanţează. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 12 

* 
*     * 

(54) Process for vine bush formation 
(57) The invention relates to agriculture, namely 

viticulture, in particular to a process for vine 
bush formation using a temporary support 
and can be used for planting strong-growing 
varieties. 
The process, according to the invention, 
consists in the fact that simultaneously with 
vine bush planting near the underground 
trunk is obliquely placed a plastic tube, near 
each bush is buried during the first year in 
the row line one plastic hose (3) with the 
ends on the surface, through which is 
stretched a twine, and during the third year − 
one hose on the left and right side. The one-
sided oblique cordon is shaped of a trunk 
(16), two lateral horns (14, 15) − bearers of 
transverse left (23) and right (24) arched 
arms, and a longitudinal horn (13), oriented 
in the row plane with a longitudinal arched 
shoulder (21) bent towards the trunk (16) and 
with the top attached to it. At the same time, 
in the spring of the fourth year in the plastic 
tube is installed a temporary support, to 
which is tied the trunk (16), forming a rigid 
structure obliquely oriented along the length 
of the row. The trunk (16) and support, as 
well as the longitudinal arched shoulder (21) 
are fixed by means of twines in the hose (3). 
The lateral horns (14, 15) are positioned at a 
height of 10 cm from the soil surface. The 
tops of the transverse arms (23, 24) are 
joined crosswise with the trunk (16). In the 
fifth year after planting on the longitudinal 
shoulder (21) are formed two horizontal arms 
(27, 28), which are tied to an arm (26) lo-
cated in the upper part of the trunk (16) and 
hanging freely, and then in the seventh year 
after planting the horizontal arms (27, 28) are 
moved away. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 12 

* 
*     * 

(54) Способ формирования виноградного 
куста 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к виноградарству, в ча-
стности к способу формирования вино-
градного куста c помощью временной 
опоры и может быть применено для наса-
ждений сильнорослых сортов. 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
том, что одновременно с посадкой куста 
возле подземного штамба наклонно раз-
мещают пластмассовую трубку, возле ка-
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ждого куста закапывают в течение первого 
года по линии ряда по одному пластмассо-
вому шлангу (3) с концами на поверхности, 
через который протянут шпагат, а в тече-
ние третьего года − по одному шлангу с 
левой и правой стороны. Односторонний 
наклонный кордон формируют из ствола 
(16), двух поперечных рожков (14, 15) − но-
сителей поперечных левого (23) и правого 
(24) дугообразных плечей, и продольного 
рожка (13), ориентированного в плане ря-
да, с продольным дугообразным плечом 
(21), согнутым в сторону ствола (16), и вер-
хушкой, привязанной к нему. При этом, 
весной четвертого года в пластмассовую 
трубку устанавливается временная опора, 
к которой привязывают ствол (16), форми-
руя жесткую конструкцию, косо ориентиро-
ванную по длине ряда. Ствол (16) и опору, 
а также  продольное дугообразное плечо 
(21) фиксируют с помощью шпагатов из 
шланга (3). Поперечные рожки (14, 15) рас-
полагают на высоте 10 см от поверхности 
почвы. Верхушки поперечных плечей (23, 
24) соединяют крестообразно со стволом 
(16). На пятый год после посадки на про-
дольном плече (21) формируют 2 горизон-
тальных рукава (27, 28), которые связыва-
ют с рукавом (26), расположенным в верх-
ней части ствола (16), и свисающим сво-
бодно, после чего на седьмой год после 
посадки горизонтальные рукава (27, 28) 
разъединяют. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 12 
 

 
 
 
 
(11) 492 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)  

G01N 33/49 (2006.01)  
G01N 33/53 (2006.01)  
G01N 33/574 (2006.01)  
G01N 33/577 (2006.01)  

(21) s 2011 0142 
(22) 2011.08.17 
(71)(72)(73) MEDNICOV Lorena, MD; DONSCAIA 

Ana, MD; GHIDIRIM Nicolae, MD; SAMOTÎIA 
Evghenia, MD 

(54) Metodă de determinare a r ăspândirii can-
cerului gastric de tip intestinal 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
oncologie şi poate fi utilizată pentru determi-
narea răspândirii cancerului gastric de tip in-
testinal. 
Conform invenţiei metoda constă în aceea că 
după stabilirea tipului de cancer gastric se 
efectuează analizele serologice şi se deter-
mină markerii CA 19-9, CA 125, antigenul 
carcinomului embrionar, gonadotropina co-
rionică umană, numărul de T-limfocite citoto-
xice CD3 şi T-helperi CD4, în cazul, în care 
markerul CA 19-9 constituie 50,0…200,0 
UI/ml, CA 125 − 35,0…500,0 UI/ml, antigenul 
carcinomului embrionar − 7,0…15,0 ng/ml, 
gonadotropina corionică umană − 18…287 
ng/ml, T-limfocite citotoxice CD3 − 28…54%, 
iar T-helperi CD4 − 10…20%, se stabileş- 
te răspândirea cancerului gastric de tip in-
testinal. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for determining the spread of in-
testinal type gastric cancer 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
oncology and may be used to determine the 
spread of intestinal type gastric cancer. 
According to the invention the method con-
sists in that after determining the type of gas-
tric cancer is performed the serologic testing 
and are determined the markers CA 19-9, CA 
125, the carcinoembryonal antigen, the hu-
man chorionic gonadotropin, the cytotoxic  
T-lymphocytes CD3 and T-helpers CD4, 
where the marker CA 19-9 is 50.0…200.0 IU/ml, 
CA 125 – 35.0…500.0 IU/ml, the carcinoem-
bryonic antigen – 7.0…15.0 ng/ml, the human 
chorionic gonadotropin – 18…287 ng/ml, the 
cytotoxic T-lymphocytes CD3 – 28…54%, and 
the T-helpers CD4 – 10…20%, is determined 
the spread of intestinal type gastric cancer. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод определения распространения 
кишечного типа рака желудка 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к онкологии и может быть исполь-
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зовано для определения распространения 
кишечного типа рака желудка.  
Согласно изобретению метод состоит в 
том, что после определения типа рака 
желудка выполняют серологические ана-
лизы и определяют маркеры CA 19-9, CA 
125,  карциноэмбриональный антиген, хо-
рионический гонадотропин человека, ци-
тотоксические Т-лимфоциты CD3 и Т-хел-
перы CD4, в случае, когда маркер CA 19-9 
составляет 50,0…200,0 МЕ/мл, CA 125 − 
35,0…500,0 МЕ/мл, карциноэмбриональный 
антиген − 7,0…15,0 нг/мл, хорионический 
гонадотропин человека − 18…287 нг/мл,  
цитотоксические Т-лимфоциты CD3 − 
28…54%, а Т-хелперы CD4 − 10…20%, оп-
ределяют распространение кишечного ти-
па рака желудка. 

 
 П. формулы: 1 
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(21) s 2011 0121 
(22) 2011.06.29 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  GHICAVÎI Victor, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de profilaxie a complica ţiilor post-

radiante în patologiile oncologice 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

tratamentul radioterapeutic în oncologie.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că o dată 
pe zi, îndată după mese, timp de 15 zile de 
la începutul cursului de radioterapie, se 
administrează intramuscular 5 mL soluţie de 
5% de acid ascorbic şi peroral o capsulă 
(33000 UI) de retinol, o capsulă (0,2 g) de 
tocoferol şi un comprimat (0,2 g) de metilura-
cil. Totodată, începând cu 2…3 zile înainte 
de iniţierea cursului de radioterapie, precum 
şi pe tot parcursul lui, se administrează pe-
roral un amestec de ulei din seminţe de stru-
guri şi ulei din seminţe de dovleac, în pro-
porţie de 1:1, câte o lingură de masă (15 mL) 
de 2 ori pe zi, concomitent se aplică ameste-

cul de ulei pe piele în regiunea supusă ira-
dierii. 
Rezultatul constă în diminuarea complicaţiilor 
postradiante locale şi generale la bolnavii 
oncologici. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for prophylaxis of postradiation 
complications in oncological diseases 

   (57) The invention relates to medicine, namely to 
radiotherapeutic treatment in oncology. 
Summary of invention consists in the fact 
that once a day, immediately  after meals, 
during 15 days from the start of the course of 
radiotherapy, is intramuscularly administered 
5 ml of 5% solution of ascorbic acid and pe-
rorally one capsule (33000 IU) of retinol, one 
capsule (0.2 g) of tocopherol and one tablet 
(0.2 g) of methyluracil. At the same time, 
starting 2…3 days prior to the start of the 
course of radiotherapy, as well as along its 
entire length, is perorally administered a mix-
ture of grape seed oil and pumpkin seed oil, 
in a ratio of 1:1, one tablespoon (15 ml) twice 
a day, concomitantly is applied the mixture of 
oils on the skin in the region subjected to ir-
radiation. 
The result consists in diminishing the local 
and general postradiation complications in 
oncologic patients. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод профилактики пострадиацион-
ных осложнений в онкологических за-
болеваниях 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к радиотерапевтическому лече-
нию в онкологии. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
один раз в день сразу после еды, в тече-
ние 15-ти дней от начала курса радиоте-
рапии, вводят внутримышечно 5 мл 5%-
ного раствора аскорбиновой кислоты и 
принимают перорально одну капсулу 
(33000 UI) ретинола, одну капсулу (0,2 г) 
токоферола и одну таблетку (0,2 г) мети-
лурацила. При этом, начиная за 2…3 дня 
до начала курса радиотерапии, а также на 
всем его протяжении, принимают перо-
рально смесь масла из семян винограда и 
масла из семян тыквы, в соотношении 1:1, 
по одной столовой ложке (15 мл) два раза 
в день, одновременно смесь масел нано-
сят на кожу в область облучения.  
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Результат состоит в уменьшении местных 
и общих пострадиационных осложнений у 
онкологических больных. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 494 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B24D 13/10 (2006.01)  

B24D 11/00 (2006.01)  
B24B 39/00 (2006.01)  
A46B 7/10 (2006.01)  

(21) s 2011 0087 
(22) 2011.04.20 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  MAZURU Sergiu, MD; BOTNARI Vlad, MD; 

MARDARI Alexandru, MD 
(54) Perie circular ă cu peri din metal (variante) 
(57) Invenţia se referă la o perie circulară cu peri 

din metal, care poate fi utilizată pentru curăţi-
rea suprafeţelor cu durificarea lor şi aplicarea 
acoperirilor de protecţie pe suprafeţele prelu-
crate. 
Peria, conform variantei I, include un suport 
metalic (1), pe suprafaţa căruia pe circum-
ferinţă este fixat păr de sârmă în formă de 
fire de sârmă (2) şi de elemente de durificare 
flexibile (3), ultimele fiind amplasate în şah 
pe suprafaţa suportului, totodată suprafaţa 
de lucru a firelor de sârmă depăşeşte limite-
le suprafeţei de lucru a elementelor de duri-
ficare.  
Peria, conform variantei II, include păr de 
sârmă în formă de spirale conice, fixate cu 
diametrul mic de suport. 
Peria, conform variantei III, include păr de 
sârmă în formă de fascicule din spirale co-
nice, amplasate una în alta şi fixate  cu di-
ametrul mic de suport. 
Peria, conform variantei IV, include păr de 
sârmă în formă de fire de sârmă şi de ele-
mente de durificare flexibile, capetele libere 
ale cărora sunt dotate cu bile de durificare. 
Suprafaţa părului de sârmă este executată 
curbată, iar în suport sunt executate orificii 
radiale pentru introducerea lichidului răcitor 
sau de ungere. 
Rezultatul invenţiei constă în sporirea calită-
ţii de curăţire a suprafeţelor profilate cu duri-
ficarea lor simultană şi acoperirea de pro-
tecţie. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Round brush with metal bristles (embo-
diments) 

(57) The invention relates to a round brush with 
metal bristles, which can be used to clean 
surfaces with their seal and apply protective 
coatings on the treated surfaces. 
The brush, according to the first embodi-
ment, includes a metal clip (1), on the sur-
face of which round the circle is fixed wire 
bristle in the form of wire filaments (2) and 
flexible sealing elements (3), the latter being 
staggered on the surface of the clip, at the 
same time the working surface of the wire fi-
laments goes beyond the working surface of 
the sealing elements. 
Brush, according to the second embodiment, 
includes wire bristle in the form of conical 
spirals, fixed with the smaller diameter to the 
clip. 
Brush, according to the third embodiment, 
includes wire bristle in the form of bundles of 
conical spirals, placed one inside the other 
and fixed with the smaller diameter to the 
clip. 
Brush, according to the fourth embodiment, 
includes wire bristle in the form of wire fila-
ments and flexible sealing elements, the free 
ends of which are equipped with sealing 
balls. 
The surface of the wire bristle is made 
curved, and in the clip are made radial holes 
for introduction of lubricant or coolant. 
The result of the invention is to improve the 
quality of cleaning profiled surfaces with si-
multaneous sealing thereof and protective 
coating. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Круглая щетка с металлическим вор-
сом (варианты) 

(57) Изобретение относится к круглой щетке с 
металлическим ворсом, которая может 
быть использована для очистки поверхно-
стей с их уплотнением и нанесения за-
щитных покрытий на обрабатываемые по-
верхности. 
Щетка по варианту I включает металличе-
скую обойму (1), на поверхности которой 
по окружности закреплен проволочный 
ворс в виде проволочных нитей (2) и гиб-
ких уплотняющих (3) элементов, послед-
ние расположены в шахматном порядке 
на поверхности обоймы, при этом рабочая 
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поверхность проволочных нитей выступа-
ет за пределы рабочей поверхности уп-
лотняющих элементов. 
Щетка по варианту II включает проволоч-
ный ворс в виде конических спиралей, за-
крепленных меньшим диаметром на 
обойме. 
 Щетка по варианту III включает прово-
лочный ворс в виде пучков из конических 
спиралей, размещенных одна в другой и 
закрепленных меньшим диаметром на 
обойме. 
Щетка по варианту IV включает проволоч-
ный ворс в виде проволочных нитей и гиб-
ких уплотняющих элементов, свободные 
концы которых снабжены уплотняющими 
шариками. 
Поверхность проволочного ворса выпол-
нена закругленной, а в обойме выполнены 
радиальные отверстия для подачи смазки 
или охлаждающей жидкости. 
Результат изобретения заключается в по-
вышении качества зачистки фасонных по-
верхностей с одновременным их уплотне-
нием и защитным покрытием. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 5 
 

 
 

 

 
(11) 495 (13) Y 
(51) Int. Cl.: E04H 12/00 (2006.01)  

H01Q 1/12 (2006.01)  
(21) s 2011 0168 
(22) 2011.11.02 
(71)(72)(73) CEAPA Grigore, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 

(54) Pilon 
(57) Invenţia se referă la dispozitivele de con-

strucţie, şi anume la elementele de construc-
ţie ale pilonilor cu destinaţie diferită, de 
exemplu, a pilonilor de antenă radio pentru 
reţelele de legătură telefonică mobilă. 
Pilonul conţine un suport (1) în cruce rigid, la 
intersecţia razelor căruia este fixat rigid un 
trunchi (2), şi un tirant, executat dintr-un cab-
lu (4) întreg, trecut prin nişte blocuri de mon-
taj (3), fixate pe porţiunea liberă marginală a 
trunchiului (2), pe porţiunile marginale ale ra-
zelor suportului (1) şi la intersecţia razelor 
suportului (1). Ambele capete ale cablului (4) 
sunt fixate pe razele adiacente ale suportului 
(1), iar pe una din porţiunile cablului (4) este 
instalat un dispozitiv (5) de întindere a tiran-
tului. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Mast 
(57) The invention relates to building construc-

tions, namely to the constructions of masts 
for various purposes, such as radio masts for 
mobile telephony networks. 
The mast includes a rigid spider (1), at the in-
tersection of rays of which is rigidly fixed a 
trunk (2), and a cable stay made of a solid 
guy (4), passed through mounting blocks (3), 
fixed on the end free section of the trunk (2), 
on the end sections of spider (1) rays and at 
the intersection of spider (1) rays. Both ends 
of the cable stay guy (4) are fixed on the ad-
jacent rays of the spider (1), and on one sec-
tion of the guy (4) is installed a cable stay 
tension device (5). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Мачта 
(57) Изобретение относится к строительным 

конструкциям, а именно к конструкциям 
мачт различного назначения, например 
радиомачт для сетей мобильной теле-
фонной связи. 
Мачта содержит жесткую крестообразную 
опору (1), на пересечении лучей которой 
жестко закреплен ствол (2), и оттяжку, вы-
полненную из цельного троса (4), пропу-
щенного через монтажные блоки (3), за-
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крепленные на концевом свободном уча-
стке ствола (2), на концевых участках лу-
чей опоры (1) и на пересечении лучей 
опоры (1). Оба конца троса (4) оттяжки за-
креплены на смежных лучах опоры (1), а 
на одном из участков троса (4) установле-
но устройство (5) натяжения оттяжки. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
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(21) s 2011 0065 
(22) 2011.03.24 
(71)(72)(73) GORDEEV Lev, MD 
(54) Procedeu de asigurare automat ă a ilumi-

nării optime a obiectului fotografiat 
(57) Invenţia se referă la procedeele de fotografie-

re, şi anume la iluminarea automată optimă a 
obiectului fotografiat cu ajutorul fulgerelor 
electronice încorporat în aparatul de fotogra-
fiat şi auxiliar. 
Procedeul de asigurare automată a iluminării 
optime a obiectului fotografiat include deter-
minarea vizuală a coeficientului de proporţie 
K al raportului dintre energiile impulsurilor 
fulgerelor electronice încorporat şi auxiliar, în 
funcţie de sarcinile estetice, particularităţile 
fotografierii şi proprietăţile specifice ale fulge- 
 

relor electronice încorporat şi auxiliar, ajusta-
rea valorii coeficientului K pe fulgerul elec-
tronic auxiliar, generarea impulsului de lu-
mină de către fulgerul electronic încorporat, 
măsurarea iluminării obiectului fotografiat 
prin intermediul unui fotoreceptor, amplasat 
pe fulgerul electronic auxiliar, determinarea 
energiei semnalului măsurat, înmulţirea 
acesteia cu coeficientul K, generarea impul-
sului de lumină de fulgerul electronic auxiliar 
cu valoarea calculată a energiei, totodată 
ambele impulsuri de lumină se generează 
consecutiv cu întârziere minimă în timp în 
procesul unei expuneri. 

 
  Revendicări: 1 

  Figuri: 2 
* 

*     * 
(54) Method for automatically providing the 

optimal illumination of the photographed 
object 

(57) The invention relates to methods of photo-
graphy, namely to the automatic optimal illu-
mination of the photographed object with 
built-in the camera and slave electronic 
flashes. 
The method for automatically providing the 
optimal illumination of the photographed ob-
ject includes the visual determination of the 
fractional K factor of the ratio of pulse ener-
gies of the built-in and slave electronic flash-
es, depending on the aesthetic problems, 
photography features and specific properties 
of the built-in and slave electronic flashes, 
adjustment on the slave electronic flash of 
the K factor value, generation of light pulse of 
the built-in electronic flash, measurement of 
illumination of the photographed object by 
means of a photodetector, located on the 
slave electronic flash, determination of mea-
sured signal energy and its multiplication by 
K factor, generation of light pulse by the 
slave electronic flash with the calculated 
energy value, at the same time both light 
pulses are generated sequentially with a mi-
nimum time delay in the process of a single 
exposure. 

 

  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 

*     * 
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(54) Способ автоматического обеспечения 
оптимальной освещенности фотогра-
фируемого объекта 

(57) Изобретение относится к способам фото-
графирования, а именно к автоматиче-
скому оптимальному освещению объекта 
съемки с помощью встроенной в фотоап-
парат и ведомой электронных вспышек. 
Способ автоматического обеспечения оп-
тимальной освещенности фотографируе-
мого объекта включает визуальное опре-
деление долевого коэффициента К соот-
ношения энергий импульсов встроенной и 
ведомой электронных вспышек, в зависи-
мости от эстетических задач, особенно-
стей съемки и специфических свойств 
встроенной и ведомой электронных вспы-
шек, установку на ведомой электронной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вспышке значения коэффициента К, гене-
рацию светового импульса встроенной 
электронной вспышкой, измерение осве-
щенности фотографируемого объекта по-
средством фотоприемника, расположен-
ного на ведомой электронной вспышке, 
определение энергии измеренного сигна-
ла, ее умножение на коэффициент К, ге-
нерацию ведомой электронной вспышкой 
светового импульса с рассчитанным зна-
чением энергии, при этом оба световых 
импульса генерируются последовательно 
с минимальной временной задержкой в 
процессе одной экспозиции. 

 
 П. формулы: 1 

 Фиг.: 2 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii  
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI  

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 4125 C1 C07D 271/10 (2006.01)  

C07D 271/113 (2006.01)  
C07C 335/08 (2006.01)  
C07C 335/14 (2006.01)  
A61K 31/17 (2006.01)  
A61P 31/06 (2006.01) 

a 2010 0103 2010.09.17 8/2011 

 
 

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate  
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

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

menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 OMPI 

(51) Indici de clasificare 
 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 405 Z A01B 1/00 (2006.01)  

A01B 1/16 (2006.01)  
A01B 1/20 (2006.01)  
A01B 29/06 (2006.01)  
A01G 13/02 (2006.01) 

s 2010 0069 2010.04.15 8/2011 

2 MD 406 Z A01F 25/00 (2006.01)  
A01N 37/02 (2006.01)  
A01N 27/00 (2006.01)  
A01N 37/06 (2006.01)  
C11C 3/04 (2006.01)  
C01D 7/00 (2006.01) 

s 2011 0081 2011.04.15 8/2011 

3 MD 407 Z A23L 2/385 (2006.01)  
A23L 2/02 (2006.01)  
A23L 2/08 (2006.01) 

s 2010 0196 2010.11.23 8/2011 

4 MD 408 Z A61D 7/00 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  
A61P 33/14 (2006.01) 

s 2011 0069 2011.03.29 8/2011 

5 MD 409 Z B44D 5/00 (2006.01)  
B44D 2/00 (2006.01)  
B41M 1/14 (2006.01)  
B41M 1/26 (2006.01)  
B44D 7/00 (2006.01)  
G06T 1/00 (2006.01) 

s 2010 0132 2010.07.30 8/2011 

6 MD 410 Z E01C 23/10 (2006.01)  
E01C 23/06 (2006.01) 

s 2010 0211 2010.12.07 8/2011 

7 MD 411 Z G01F 11/00 (2006.01)  
G01F 11/02 (2006.01)  
G01F 13/00 (2006.01)  
F17D 3/01 (2006.01) 

s 2010 0176 2010.10.21 8/2011 

8 MD 412 Z G02B 6/28 (2006.01)  
G01T 1/20 (2006.01)  
G01T 1/00 (2006.01) 

s 2011 0013 2011.01.13 8/2011 

9 MD 413 Z H03M 1/00 (2006.01)  
H03M 1/06 (2006.01)  
H03M 1/08 (2006.01) 

s 2011 0089 2008.12.23 8/2011 

 



1
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патенты на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of rejected plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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BZ9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 
Published plant variety patent applications / 

Опубликованные заявки на патенты на сорт растения 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit 

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă  
a soiului 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant  
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety  
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование сорта 

1 2 3 4 5 
1 v 2011 0018 / 

2011.12.26 
a. NV BETTER3FRUIT, BE 
 
b. NV BETTER3FRUIT, BE 

MĂR 
(Malus domestica Borkh.) 
 
Apple 
(Malus domestica Borkh.) 
 
Яблоня 
(Malus domestica Borkh.) 

ZARI 

 

 
 

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate / 
Granted plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорт растения 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit /  
Data depozit 

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic)  

Denumirea 
soiului 

Numărul  
de brevet / 
Data acordării 

No. Application number /  
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки /  
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический 
таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 2 3 4 5 6 
1 v 2008 0030 / 

2008.04.07 
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ 
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. GRATI Maria, MD;  
MIHNEA Nadejda, MD; 
JACOTĂ Anatol, MD;  
GRATI Vasile, MD 

TOMATE 
(Lycopersicon 
esculentum Mill.) 
 
Tomato  
(Lycopersicon 
esculentum Mill.) 
 
Томат  
(Lycopersicon 
esculentum Mill.)  

JUBILIAR 60/20 97/2012.03.31 

2 v 2008 0029 / 
2008.04.07 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ 
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. GRATI Maria, MD;  
MIHNEA Nadejda, MD; 
JACOTĂ Anatol, MD;  
GRATI Vasile, MD 

TOMATE 
(Lycopersicon 
esculentum Mill.) 
 
Tomato 
(Lycopersicon 
esculentum Mill.) 
 
Томат  
(Lycopersicon 
esculentum Mill.)  

PRESTIJ 98/2012.03.31 



MD - BOPI 3/2012           PLANT VARIETIES 

 48

 

1 2 3 4 5 6 
3 v 2008 0028 / 

2008.04.07 
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ 
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. MIHNEA Nadejda, MD;  
GRATI Maria, MD;  
JACOTĂ Anatol, MD;  
GRATI Vasile, MD 

TOMATE 
(Lycopersicon 
esculentum Mill.) 
 
Tomato  
(Lycopersicon 
esculentum Mill.) 
 
Томат  
(Lycopersicon 
esculentum Mill.)  

MILENIUM 99/2012.03.31 

 
 

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

Выданные патенты на сорт растения 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit 

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number / 
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата  
предоставления 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2006 0003 / 

2005.12.28 
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE  
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 
 
 
b. CHIŞCA Maria, MD;  
POSTOLATI Alexei, MD;  
MAGALEAS Boris, MD;  
ZAIŢEV Vladimir, MD;  
MIHALACHI Tatiana, MD; 
SERCHIZIUC Tatiana, MD; 
TARAN Mihail, MD; 
VRONSCHIH Mihail, MD 

ORZ DE TOAMNĂ 
(Hordeum vulgare L.) 
 
Winter Barley  
(Hordeum vulgare L.) 
 
Ячмень озимый 
(Hordeum vulgare L.) 
 
 

SPUMOS 91 / 2011.11.30 

2 v 2006 0001 / 
2005.12.28 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE  
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 
 
 
b. CHIŞCA Maria, MD;  
POSTOLATI Alexei, MD;  
MAGALEAS Boris, MD;  
ZAIŢEV Vladimir, MD;  
MIHALACHI Tatiana, MD; 
TARAN Mihail, MD;  
STAVĂR Lidia, MD 

ORZ DE TOAMNĂ 
(Hordeum vulgare L.) 
 
Winter Barley  
(Hordeum vulgare L.) 
 
Ячмень озимый 
(Hordeum vulgare L.) 

STRĂLUCITOR 92 / 2011.11.30 
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

Protection of Trademarks. 

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

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

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

http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ and on the DVD carrier in the AGEPI library. 

 

P

T 



MD - BOPI 3/2012        TRADEMARKS 
 

 50

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of registration validity  

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

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

  Date of availability for public of the non-examined application 

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎÎ

I
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(210)   029591 
(220)   2011.07.28 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de 
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri 
medicale); articole pentru fumători, inclusiv 
hârtie pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, 
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 25.01.19; 25.07.15; 26.01.18; 26.11.07; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 029703 
(220) 2011.08.24 
(730) OMV Refining & Marketing GmbH, AT  

Trabrennstrasse 6-8, 1020, Vienna, Austria 
(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(9) 
01   - antigel, refrigeranţi, agenţi de răcire, aditivi 

(chimici) pentru combustibili de iluminat, pen-
tru combustibili de motor, pentru combustibili 
lichizi şi pentru uleiuri combustibile, fluid de 
frână, preparate chimice pentru disoluţia uleiu-
rilor, produselor petroliere, grăsimilor şi petro-
lului, preparate de curăţare a uleiurilor, produ-
selor petroliere şi petrolului, preparate pentru 
îndepărtarea uleiurilor, produselor petroliere şi 
petrolului, produse pentru protejare împotriva 
îngheţului şi dezgheţului, agenţi aditivi chimici 
pentru carburanţi şi lubrifianţi, agenţi aditivi 
chimici pentru combustibili, substanţe de ilu-
minare/aprindere şi substanţe de încălzire, 
butan şi propan de uz industrial, cu excepţia 
oleatului de sodiu şi de potasiu, perboratului 
de sodiu, de potasiu şi de amoniac, carbona-
tului de sodiu şi de potasiu, produse chimice 
de curăţare şi degresare, silicaţi, sode, pro-
duse pentru decolorarea metalului şi 
porţelanului; 

 

03   - parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţi-
uni pentru păr, produse pentru îngrijirea din-
ţilor; produse împotriva căderii părului, deo-
dorante de uz personal, cremă pentru albirea 
pielii corpului (de uz cosmetic), vată/tam-
poane de bumbac, coloranţi pentru îngrijirea 
corpului şi pielii de uz cosmetic, lapte de 
curăţare pentru corp, unghii false şi gene fal-
se, produse de curăţare/spălare pentru îngri-
jire bucală, nefiind de  uz medical, produse 
pentru bărbierit; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; com-
bustibili; lumânări; petrol/ţiţei; 

 

05   - dezinfectanţi, bandaje sau role, plasturi şi 
materiale pentru pansamente, insecticide, 
produse medicinale eliberate fără reţetă, 
deodorante pentru maşini, preparate farma-
ceutice şi veterinare, alimente pentru sugari; 

 

09   - celule electrice şi baterii, încărcător pentru 
baterii, instrument de alcalinizare, instru-
mente de alcalinizare pentru acumulatoare, 
echipamente de protecţie împotriva acciden-
telor, mănuşi de protecţie, carduri de identifi-
care magnetice sau optice sau carduri de 
memorie de date pentru utilizare în calitate 
de carduri de fidelitate pentru clienţi, carduri 
inteligente, ATM-uri, carduri magnetice cum 
ar fi carduri de acces, carduri de rezervare, 
carduri de identificare, benzi video, discuri 
optice sau magnetice, ochelari de soare, 
filme foto, triunghiuri de avertizare pentru 
vehicule cu pneul dezumflat/spart, averti-
zoare sonore electrice, aparate de înregi-
strare de date, echipament pentru stingerea 
incendiilor; 

 

11   - becuri electrice, lămpi, lanterne electrice; 
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12   - roţi, volane, capace pentru roţi, pneuri, venti-
le pentru roţi, furtunuri pentru roţi, apărătoare 
pentru roţi, rotoare de ventilator, blocuri de 
frână, oglinzi retrovizoare, acoperitoare pen-
tru scaune, acoperitoare pentru volane şi 
ştergătoare, toate articolele menţionate fiind 
pentru vehicule; 

 

16   - produse imprimate, şi anume atlase, hărţi, 
ziare, calendare, almanahuri, cotidiene, re-
viste, cărţi poştale, ilustrate, vederi, postere, 
afişe, pancarte şi tichete de credit, pungi şi 
pungi de plastic sau de hârtie, mape, fotogra-
fii, tablouri, creioane, pixuri şi stilouri, şerve-
ţele, batiste de mână şi prosoape din hârtie 
sau din material plastic, suporturi pentru 
creioane, pixuri şi stilouri; 

 

18   - geamantane, cufere şi genţi de călătorie, 
umbrele; 

 

21   - articole de toaletă, ustensile de toaletă, truse 
de toaletă, perii, piepteni şi bureţi, periuţe de 
dinţi, băi/chiuvete pentru utilizare casnică (ne-
fiind din metal preţios), cârpe de curăţare şi 
desprăfuitoare (neelectrice); toate acestea cu 
excepţia suporturilor de rufe pentru uscare; 

 

22   - cabluri împletite (nemetalice) pentru vehi-
cule, frânghii/funii şi corzi; 

 

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

 

27   - covoare  şi preşuri; 
 

28   - cărţi de joc, jocuri şi articole pentru jocuri, 
jucării, modele de maşini (miniaturi); 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de 
carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, com-
poturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile, nuci prăjite, alune prăji-
te, conserve de carne, peşte şi legume, mo-
luşte, supe, chipsuri din cartofi şi cartofi 
prăjiţi; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din 
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofe-
tărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; droj-
die, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); dressing pentru salată, miro-
denii, gheaţă, maioneză, plăcinte, hot-doguri 
şi hamburgeri (împachetaţi în pâine), gumă 
de mestecat, ciocolată, sandviciuri; 

 

31   - fructe şi legume proaspete, verdeaţă şi ciu-
perci, plante şi flori naturale, seminţe, bulbi 
de flori, hrană pentru animale, produse ali-
mentare pentru animale, pomi de Crăciun, 
flori uscate pentru ornamente, produse agri-
cole, horticole, forestiere şi cereale (nein-
cluse în alte clase); 

 

32   - bere, apă minerală şi gazoasă şi alte băuturi 
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; must de pere; 

 

33   - vinuri, cidru, băuturi alcoolice (cu excepţia 
berii); 

 

35   - multiplicări de documente, servicii de fotoco-
piere, managementul afacerilor comerciale, 
administrare comercială, lucrări de birou; 

 

36   - afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri 
imobiliare; 

 

37   - servicii de reparaţii; modificări, întreţinere şi 
spălătorie auto, asamblare de piese de 
schimb şi accesorii, servicii de tratament 
împotriva ruginii pentru vehicule, curăţare, 
lustruire şi lubrifiere, întreţinerea şi repararea 
vehiculelor şi remorcilor, repararea şi între-
ţinerea cauciucurilor, instalarea şi repararea 
încălzirii; servicii de spălătorie; servicii de 
întreţinere; curăţare şi reparare a suprafeţe-
lor exterioare, curăţarea şi repararea pielii, 
service auto de benzinărie; 

 

38   - servicii de telefonie şi fax, telecomunicaţii, 
servicii de e-mail, de acces la Internet, servi-
cii de telecomunicaţii şi telefax; 

 

39   - servicii de remorcare pentru vehicule, în 
special în cazul penelor de cauciuc, servicii 
de parcare, transport, ambalare şi depozitare 
de bunuri, transport şi depozitare de com-
bustibili, uleiuri, petrol/ţiţei/produse petroliere, 
benzină/gazolină şi lubrifianţi; 

 

41   - servicii de divertisment; 
 

43   - servicii prestate de cafenele, cantine, restau-
rante, chioşcuri şi pensiuni; 

 

44   - servicii privind exploatarea duşurilor şi toale-
telor publice în scop igienic, servicii de igienă 
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni. 

 

 

 
 
(210) 029704 
(220) 2011.08.24 
(730) OMV Aktiengesellschaft, AT  

Trabrennstrasse 6-8, 1020 Vienna, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, albastru, negru. 
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(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; 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; 
substanţe tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-
duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-
nă pentru motoare) şi substanţe pentru ilu-
minat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căi-
le ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; case de bani; produse meta-
lice necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); unelte agricole; 
incubatoare pentru ouă; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, electrice, fotografice, cinemato-
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetelor sau imaginilor; suporturi de înregi-
strare magnetice, discuri acustice, distribui-
toare automate şi mecanisme pentru aparate 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea in-
formaţiei şi calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de us-

care, de ventilare, de distribuire a apei şi 
instalaţii sanitare; 

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

45   - servicii juridice. 
 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.03.01; 26.04.01; 26.11.08; 
27.01.02; 27.01.03; 27.01.05; 27.05.10; 27.05.11; 
27.05.17; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 029824 
(220) 2011.09.19 
(730) Ringo Star S.R.L., MD  

Str. Libertăţii nr. 14,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.11; 26.01.14; 26.11.08; 26.13.25; 
27.05.01; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 029840 
(220) 2011.09.20 
(310) 201103208 
(320) 2011.03.21 
(330) NO 
(730) Creative Nail Design, Inc., US 

1125 Joshua Way, Vista, California, 92083, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - produse pentru îngrijirea unghiilor, smalţ 

pentru unghii, fixative pentru unghii, luciu 
pentru unghii, lacuri pentru unghii; 

 

11   - lămpi cu raze ultraviolete neutilizate în scop 
medical. 

 

 
 
(210) 029857 
(220) 2011.09.23 
(310) 2011 0541 
(320) 2011.03.24 
(330) LT 
(730) Creative Nail Design, Inc., US 

1125 Joshua Way, Vista, California, 92083, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - produse artificiale şi naturale pentru îngrijirea 

unghiilor, şi anume produse pentru consoli-
darea unghiilor, produse pentru îndepărtarea 
lacurilor de unghii, smalţ de unghii, lichide şi 

prafuri pentru sculptarea unghiilor artificiale, 
vârfuri de unghii artificiale şi forme de unghii 
artificiale, adezivi pentru ataşarea unghiilor 
artificiale în formă lichidă sau pulbere; pro-
duse pentru cuticule, şi anume creme, loţiuni 
şi uleiuri; creme pentru mâini, loţiuni şi de-
machiante, creme pentru picioare, loţiuni şi 
demachiante. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 030054 
(220) 2011.10.28 
(730) ARMAŞU Elena, MD  

Str. Alecu Russo nr. 57/3, ap. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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) 030088 
(220) 2011.10.31 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

Str. Limbii Materne nr. 17,  
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 030089 
(220) 2011.10.31 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

Str. Limbii Materne nr. 17,  
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 030141 
(220) 2011.11.09 
(310) 2011-067580 
(320) 2011.09.21 
(330) JP 
(730) Nikon Corporation, JP  

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
(320) 2011.09.21 
 

09   - instrumente şi aparate fotografice; instru-
mente şi aparate cinematografice; aparate şi 
instrumente optice; capuri basculante (pentru 
aparate foto); camere; telemetre (pentru ca-
mere); maşini şi aparate de developare, im-
primare, mărire sau finisare foto; trepiede 
(pentru camere); diafragme (pentru camere); 
burdufuri (pentru camere); bobine (pentru 
camere); diascopuri (proiectoare de diapozi-
tive); autodeclanşatoare (pentru camere); 
unităţi fotografice de bliţ (pentru camere fo-

to); lămpi bliţ (pentru camere foto); vizoare 
(pentru camere); filtre pentru obiective (pen-
tru camere); parasolare (pentru camere); 
bliţuri (pentru aparate fotografice); casete cu 
pelicule (pentru camere); declanşatoare de 
diafragme (pentru camere); lentile (pentru 
aparate fotografice); exponometre; proiec-
toare pentru filme; folii pentru proiectoare de 
perete; maşini şi aparate de developare sau 
de finisare a peliculelor pentru cinema; ca-
mere cinematografice; ecrane de proiecţie 
pentru filme cinematografice; maşini de edi-
tare (pentru filme cinematografice); aparate 
şi instrumente de înregistrare a sunetului 
(aparate cinematografice); telescoape şi arti-
cole similare; tuburi pentru telescoape; tre-
piede (pentru telescoape); periscoape; binoc-
luri; reflectoare (pentru telescoape); prisme 
(pentru telescoape); telescoape; lentile (pen-
tru telescoape); microscoape; lupe; tuburi 
pentru microscoape; microscoape metalur-
gice; microscoape biologice; reflectoare (pen-
tru microscoape); prisme (pentru micro-
scoape); microscoape de polarizare; ste-
reoscoape; lentile (pentru microscoape); 
camere, părţi şi accesorii pentru acestea; 
lentile pentru camere; huse pentru camere şi 
camere digitale; curele pentru camere şi ca-
mere digitale; aparate şi instrumente optice; 
huse, în special făcute pentru aparate şi in-
strumente fotografice; filtre pentru raze ultra-
violete, pentru fotografie; filtre (fotografie); 
becuri de bliţ (fotografie); lumini-fulger (foto-
grafie); declanşatoare de diafragme (fotogra-
fie); diafragme (fotografie); bobine (fotogra-
fie); suporturi pentru aparate fotografice; 
vizoare fotografice; trepiede pentru camere; 
epidiascoape; echipamente fotografice, părţi 
şi accesorii pentru acestea; telecomenzi pen-
tru camere şi camere digitale; camere cu 
proiector cu cristale lichide; camere digitale 
cu cristal lichid proiector; maşini şi instru-
mente de măsurare sau de testare; maşini şi 
aparate de măsurare a elementelor standard; 
indicatoare de temperatură; gazometre; ter-
mometre; contoare de apă; balanţe; benzi de 
măsurare; măsură volumetrică în formă de 
cutie în stil japonez; planimetre; scări de 
măsurare; maşini şi aparate pentru unităţi 
derivate de măsură; manometre; indicatoare 
de nivel (nivele cu bulă); contoare acustice; 
tahometre; accelerometre; refractometre; 
fluxmetre; fotometre; altimetre, higrometre; 
iluminometre; instrumente de măsurare a 
vibraţiei; instrumente de măsurare a zgomo-
tului; etaloane (maşini de măsurare); indica-
toare de viteză/spidometre; calorimetre; vis-
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cozimetre; instrumente de măsurat concen-
traţiile; gravimetre; densimetre; dinamome-
tre; fluometre; maşini şi instrumente de 
măsurare a preciziei; şabloane de unghiuri; 
aparate de divizare a unghiurilor (instru-
mente de măsurare); sferometre; inclinome-
tre; interferometre; maşini şi instrumente de 
testare a rectilinităţii; proiectoare de profil; 
dispozitive de control pentru gradaţii; aparate 
de măsură a lungimilor; maşini şi instrumente 
de măsură a fileturilor; comparatoare (ne-
electronice); maşini şi instrumente de testare 
a rugozităţii suprafeţei; maşini şi instrumente 
de testare a planeităţii; maşini şi instrumente 
automate de ajustare/reglare; maşini şi in-
strumente de control automat a presiunii; 
maşini şi instrumente de control automat a 
fluxului de lichid; maşini şi instrumente de 
control automat a fluxului compoziţiei de li-
chid; maşini şi instrumente de control automat 
a nivelului de lichid; maşini şi instrumente de 
control automat a temperaturii; maşini şi in-
strumente de control automat a combustiei; 
maşini şi instrumente de control automat a 
vidului; maşini şi instrumente de control au-
tomat a caloriilor; maşini şi instrumente de 
control (verificare) a programelor; maşini şi 
instrumente de testare a materialelor; maşini 
de testare a compresiei metalelor; maşini de 
testare a tăriei/solidităţii metalelor; maşini de 
testare a durităţii metalelor; maşini de testare 
a cauciucului; maşini de testare a betonului; 
maşini de testare a cimentului; maşini de 
testare textilă; maşini de testare a plasticului; 
maşini de testare a cherestelei; maşini şi 
instrumente geodezice; alidade; maşini şi 
aparate meteorologice; plăci de montaj (pen-
tru geodezie); maşini sau aparate de 
măsurare de la distanţă (telemetre); clinome-
tre; trepiede (pentru maşini geodezice); bu-
sole magnetice (pentru geodezie); ace de 
busolă geodezice; girobusole; girobusole 
magnetice; maşini fotogrametrice; maşini de 
măsurare a nivelului (pentru geodezie); teo-
dolite de precizie; flotoare hidrometrice (pen-
tru măsurarea vitezei curentului de apă); 
lanţuri de măsură geodezice; ţinte (pentru tije 
de nivelare); tranzituri (pentru geodezie); 
mire de nivelment (pentru geodezie); sex-
tanţi; maşini şi instrumente de măsurare as-
tronometrice; telescoape de tranzit meridian; 
spectrografe astronomice; telescoape zeni-
tale; grafice electronice pentru identificarea 
capacităţii de acoperire a vopselei; benzi 
indicatoare termosensibile de indicare a tem-
peraturii; modele de probă pentru testarea 
formării ruginii; dispozitive şi aparate de 

telecomunicaţii; telefoane; interfoane; tele-
foane mobile; aparate cu comutare automată 
(pentru telecomunicaţii); aparate cu comu-
tare manuală (pentru telecomunicaţii); apa-
rate telefonice; maşini şi aparate de comuni-
care prin fir; teleimprimatoare; aparate de 
telegraf automate; aparate pentru fototele-
grafie; aparate de telegraf manuale; maşini 
pentru schimb repetitiv; aparate facsimile; 
maşini şi aparate de transmitere (pentru 
telecomunicaţii); maşini şi aparate de trans-
mitere cu frecvenţă audio; maşini şi aparate 
de transport prin cablu; maşini şi aparate 
pentru conducerea curentului electric; maşini 
şi aparate de transmisiune prin linie aeriană; 
maşini şi aparate de transmisiune şi repe-
tare; maşini şi aparate de radiodifuziune; 
receptoare de televiziune (televizoare); emi-
ţătoare de televiziune; receptoare radio; emi-
ţătoare radio; maşini şi aparate de comuni-
care prin radio; maşini şi aparate portabile de 
comunicare prin radio; maşini şi aparate 
aeronautice de comunicare radio; maşini şi 
aparate de comunicare radio pe canale mul-
tiple pentru staţii fixe; maşini şi aparate de 
comunicare radio cu un singur canal pentru 
staţii fixe; maşini şi aparate de comunicare 
radio pentru vehicule; maşini şi aparate mari-
time de comunicare prin radio; maşini şi apa-
rate de aplicare prin radio; aparate de navi-
gaţie pentru vehicule (calculatoare de bord); 
maşini şi aparate pentru radiobalize/radiofa-
ruri; radiogoniometre/indicatoare radio de 
direcţie; maşini şi aparate cu radar; maşini şi 
aparate de navigare Loran; maşini şi instru-
mente telemetrice de control de la distanţă; 
maşini şi aparate cu frecvenţă audio; sisteme 
şi instrumente de radioficare; playere cu dis-
curi compacte; tonomate; magnetofoane; 
fonografe electrice; playere de înregistrare; 
maşini şi aparate de înregistrare a sunetului 
(aparate cu frecvenţă audio); maşini şi apa-
rate cu frecvenţă video; camere digitale; ca-
mere video; playere cu discuri video; magne-
tofoane video; playere DVD; aparate de 
înregistrare DVD; părţi şi accesorii pentru 
maşini şi aparate de telecomunicaţii; antene; 
cutii (pentru aparate de telecomunicaţii); bo-
bine (pentru aparate de telecomunicaţii); 
radiere pentru benzi magnetice; dispozitive 
de curăţare pentru benzi magnetice; radiere 
pentru capuri magnetice; dispozitive de cu-
răţare pentru capuri magnetice (aparate); 
difuzoare; conectoare (pentru aparate de 
telecomunicaţii); suporturi şi rafturi (pentru 
maşini şi aparate de telecomunicaţii); ca-
drane (pentru aparate de telecomunicaţii); 
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condensatoare electrice (pentru aparate de 
telecomunicaţii); siguranţe (pentru aparate 
de telecomunicaţii); rezistenţe electrice (pen-
tru aparate de telecomunicaţii); benzi magne-
tice neînregistrate pentru magnetofoane; 
întrerupătoare/comutatoare (pentru aparate 
de telecomunicaţii); tablouri-comutatoare; 
pick-up-uri (pentru aparate de telecomuni-
caţii); benzi video neînregistrate; indicatoare 
luminoase (pentru aparate de telecomunica-
ţii); fonomotoare electrice; căşti; transforma-
toare electrice (pentru aparate de telecomu-
nicaţii); protectoare (pentru aparate de tele-
comunicaţii); microfoane (pentru aparate de 
telecomunicaţii); dispozitive de curăţare pen-
tru discuri acustice; discuri de înregistrare 
neînregistrate; spray-uri pentru discuri acus-
tice; camere digitale, părţi şi accesorii pentru 
acestea; rame digitale pentru foto; telefoane 
mobile inteligente; maşini şi aparate electro-
nice şi părţi ale acestora; contoare Geiger; 
aparate de sudură de frecvenţă înaltă; ciclo-
troane (nu de uz medical); maşini şi aparate 
industriale cu raze X (nu de uz medical); 
betatroane industriale (nu de uz medical); 
maşini magnetice de prospecţiune; detec-
toare magnetice de obiecte; cutii de protecţie 
pentru discuri magnetice; maşini şi aparate 
de explorare seismică; maşini şi aparate 
hidrofonice; sonde acustice/sonare; defec-
toscoape ultrasonice; senzori ultrasonici; 
maşini electrostatice de copiat; sisteme elec-
tronice de închidere a uşii; calculatoare; mi-
croscoape electronice; calculatoare electro-
nice de birou; unităţi de disc fix/dur; proce-
soare de text; tuburi electronice; tuburi cu 
raze X (nu de uz medical); tuburi fotosensi-
bile (celule fotoelectrice); tuburi cu vacuum; 
tuburi redresoare; tuburi cu raze catodice; 
tuburi cu descărcare electrică în gaz; ele-
mente semiconductoare; termistoare; diode; 
tranzistoare; circuite electronice (cu excepţia 
celor înregistrate cu programe de calculator); 
circuite integrate; circuite integrate pe scară 
mare; programe de calculator; card de me-
morie în stare solidă; card de memorie de 
flash; software de calculator pentru editarea 
şi gestiunea fotografiilor şi filmelor; aparate şi 
instrumente de laborator; maşini şi aparate 
de laborator pentru experimente; genera-
toare de aer-gaz; incubatoare cu temperatu-
ră constantă; incubatoare cu umiditate con-
stantă; articole din sticlă pentru experimente 
ştiinţifice în laboratoare; articole de porţelan 
pentru experimente ştiinţifice în laboratoare; 
cuptoare pentru experimente de laborator; 
 

modele şi mostre ştiinţifice; baterii şi ele-
mente galvanice; baterii uscate; elemente 
galvanice lichide; acumulatoare (baterii); 
baterii fotovoltaice; baterii şi încărcătoare de 
baterii pentru camere şi camere digitale; apa-
rate pentru jocuri de larg consum adaptate 
pentru utilizarea cu un ecran extern sau 
monitor; circuite electronice şi CD-ROM-uri 
înregistrate cu programe pentru jocuri porta-
bile cu ecrane cu cristale lichide; discuri de 
gramofon; metronoame; circuite electronice 
şi CD-ROM-uri înregistrate cu programe au-
tomate de performanţă pentru instrumente 
electronice muzicale; fişiere muzicale des-
cărcabile; înregistrări de microsioane (EP); 
înregistrări de lungă durată (LP); carduri, 
plăci şi benzi magnetice de înregistrare a 
sunetului; compact-discuri înregistrate; filme 
cinematografice expuse; diapozitive expuse; 
rame pentru diapozitive; fişiere de imagini 
descărcabile; discuri video şi benzi video 
înregistrate; slide-uri; diapozitive (fotografie); 
publicaţii electronice; 

 

(220) 2011.11.09 
 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, op-
tice, de cântărire, de măsurare, de semnali-
zare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magne-
tice, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; cu excepţia produ-
selor cu prioritate din 2011.09.21. 

 

(531) CFE(5) 27.07.01. 

 

 

 
 

(210) 030146 
(220) 2011.11.11 
(730) EFIMOV Alexandr, MD  

Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, ap. 77,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
SERICOV Dmitrii, MD  
Str. A. Dimo nr. 44, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 
CROITORI Roman, MD  
Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 163,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

ţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşă-
minte pentru pământ; compoziţii extinctoare; 
preparate pentru călirea şi sudura metalelor; 
produse chimice destinate conservării ali-
mentelor, materiale tanante; adezivi (mate-
riale de lipit) destinaţi industriei; 

 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-
tru spălat; preparate pentru curăţare, lu-
struire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-
fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

 

 
 
(210) 030147 
(220) 2011.11.11 
(730) EFIMOV Alexandr, MD  

Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, ap. 77,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
SERICOV Dmitrii, MD  
Str. A. Dimo nr. 44, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 
CROITORI Roman, MD  
Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 163,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lu-
struire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-
fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
 

(210) 030160 
(220) 2011.11.10 
(730) Ideea Studio S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Cornului nr. 5, ap. 19,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: galben: CMYK 0-15-100-0; 
negru: CMYK 0-0-0-100; oranj: CMYK 0-60-100-0; 
gri: CMYK 0-0-0-15. 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 13.01.17; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.16; 
26.04.18; 26.11.21; 27.05.09; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 030185 
(220) 2011.11.16 
(730) Nikon Corporation, JP  

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japonia 

(540)  
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(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-
rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-
duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cup-
laje şi organe de transmisie (cu excepţia 
celor pentru vehiculele terestre); instrumente 
agricole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; 

 

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

 

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

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste mate-
riale, necuprinse în alte clase; produse de 
imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-
fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pen-
tru papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 
instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-
cuprinse în alte clase); caractere tipografice, 
clişee; 

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau 
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 

pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-
cuprinse în alte clase; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 030205 
(220) 2011.11.18 
(730) BELLOTA HERRAMIENTAS, S.A, ES  

Urola 10, Legazpi, Gipuzkoa, 20230, Spania 
(540)  
 
 

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

motoarelor pentru vehiculele terestre); cup-
laje şi organe de transmisie (cu excepţia 
celor pentru vehiculele terestre); instrumente 
agricole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
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ce, de cântărire, de măsurare, de semnali-
zare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau ima-
ginilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei şi calcu-
latoare; extinctoare; dispozitive de protecţie 
pentru uz personal. 

 

(531) CFE(5) 05.07.07; 26.03.01; 26.03.15; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 030206 
(220) 2011.11.22 
(730) DOBREA Vladlen, MD  

Str. Nicolae Iorga nr. 16, ap. 22,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.13.25; 26.04.18; 26.13.25; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 030209 
(220) 2011.11.22 
(730) GOGU Andrei, MD  

Str. Păcii nr. 67,  
MD-4300, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

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

 

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. 

 

 
 
(210) 030240 
(220) 2011.11.28 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie din statul Delaware, 

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

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
03   - cosmetice; apă de colonie; apă de toaletă; 

uleiuri esenţiale de uz personal; arome de uz 
personal; parfumuri; preparate pentru îngriji-
rea părului; preparate nemedicinale pentru 
îngrijirea pielii; produse de spălat pentru 
corp; articole de toaletă nemedicinale; săpu-
nuri pentru îngrijirea corpului; loţiuni de îngri-
jire a pielii la bronzat; preparate pentru pro-
tecţie solară; preparate pentru bronzat; 

 

35   - publicitate, marketing, servicii de promovare. 
 

 

 

 
(210) 030268 
(220) 2011.11.30 
(730) Caterpillar Global Mining LLC, US 

6744 South Howell, South Milwaukee, Wis-
consin 53172-0500, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini pentru construcţii şi exploatări mi-

niere, inclusiv maşini de forat, maşini de foraj 
cu rotor, maşini de foraj de excavare, exca-
vatoare, excavatoare cu rotaţie completă, 
excavatoare-dragline, excavatoare-dragline 
păşitoare, încărcătoare de cărbuni, pluguri 
de cărbuni, maşini de havat, piese mecanice 
pentru încărcătoare de cărbuni şi piese folo-
site cu produsele menţionate; piese pentru 
maşini, şi anume bene, perforatoare, cupe, 
cupe de excavator, dinţi de cupă de excava-
tor şi muchii tăietoare de cupă de excavator, 
dinţi de cupă şi muchii tăietoare de cupă, 
piese de schimb şi componente ale produse-
lor menţionate; echipamente pentru exploa-
tări miniere; concasoare şi maşini de mă-
runţit pentru minerale, minereuri; susţineri cu 
scut hidraulice, susţineri cu scut şi panouri 
pentru exploatări miniere şi lucrări subterane, 
inclusiv piese şi componente pentru produ-
sele menţionate; motoare hidraulice pentru 
exploatări miniere; transportoare cu lanţ, 
transportoare (instalaţii); acţionări hidraulice 
de comandă pentru maşini, motoare şi echi-
pamente pentru exploatări miniere; acţionări 
pneumatice de comandă pentru maşini, mo-
toare şi echipamente pentru exploatări mi-
niere; 

 

12   - dispozitive de transport pentru lucrări tera-
siere, pentru lucrări auxiliare şi pentru lucrări 
de descărcare-încărcare; 

 

37   - staţii de service, întreţinere tehnică, instala-
rea şi reparaţia maşinilor, motoarelor, echi-
pamentelor de generare a energiei electrice, 
instalaţiilor electrotehnice, echipamentelor 
pentru lucrări terasiere, pentru lucrări de 
descărcare-încărcare, vehiculelor cu locomo-
ţie terestră şi instalaţiilor, echipamentelor 
pentru exploatări miniere, precum şi a piese-

lor şi accesoriilor pentru maşinile, echipa-
mentele şi instalaţiile menţionate; servicii de 
deservire, întreţinere tehnică, instalare şi 
reparaţii pentru vehicule cu locomoţie tere-
stră; servicii de închiriere şi leasing de in-
stalaţii pentru exploatări miniere şi de alte 
echipamente pentru lucrări terasiere; servicii 
de închiriere şi leasing de maşini, vehicule şi 
instalaţii cuprinse în această clasă; refabrica-
rea maşinilor, motoarelor, transmisiilor, pie-
selor transmisiei de putere, instalaţiilor pen-
tru generare de energie electrică, vehiculelor 
cu locomoţie terestră, maşinilor pentru lucrări 
terasiere şi lucrări auxiliare, maşinilor pentru 
lucrări de descărcare-încărcare, maşinilor şi 
instalaţiilor pentru exploatări miniere, produ-
selor electronice de larg consum, a pieselor 
şi accesoriilor pentru toate produsele menţio-
nate, inclusiv a componentelor electronice. 

 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.11.09; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 030269 
(220) 2011.11.30 
(730) Caterpillar Global Mining LLC, US 

6744 South Howell, South Milwaukee, Wis-
consin 53172-0500, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini pentru construcţii şi exploatări minie-

re, inclusiv maşini de forat, maşini de foraj cu 
rotor, maşini de foraj de excavare, excava-
toare, excavatoare cu rotaţie completă, exca-
vatoare-dragline, excavatoare-dragline păşi-
toare, încărcătoare de cărbuni, pluguri de 
cărbuni, maşini de havat, piese mecanice 
pentru încărcătoare de cărbuni şi piese folo-
site cu produsele menţionate; piese pentru 
maşini, şi anume bene, perforatoare, cupe, 
cupe de excavator, dinţi de cupă de excava-
tor şi muchii tăietoare de cupă de excavator, 
dinţi de cupă şi muchii tăietoare de cupă, 
piese de schimb şi componente ale produse-
lor menţionate; echipamente pentru exploa-
tări miniere; concasoare şi maşini de mărun-
ţit pentru minerale, minereuri; susţineri cu 
scut hidraulice, susţineri cu scut şi panouri 
pentru exploatări miniere şi lucrări subterane, 
inclusiv piese şi componente pentru produ-
sele menţionate; motoare hidraulice pentru 
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exploatări miniere; transportoare cu lanţ, 
transportoare (instalaţii); acţionări hidraulice de 
comandă pentru maşini, motoare şi echipa-
mente pentru exploatări miniere; acţionări 
pneumatice de comandă pentru maşini, mo-
toare şi echipamente pentru exploatări miniere; 

 

12   - dispozitive de transport pentru lucrări tera-
siere, pentru lucrări auxiliare şi pentru lucrări 
de descărcare-încărcare; 

 

37   - staţii de service, întreţinere tehnică, instala-
rea şi reparaţia maşinilor, motoarelor, echi-
pamentelor de generare a energiei electrice, 
instalaţiilor electrotehnice, echipamentelor 
pentru lucrări terasiere, pentru lucrări de 
descărcare-încărcare, vehiculelor cu locomo-
ţie terestră şi instalaţiilor, echipamentelor 
pentru exploatări miniere, precum şi a piese-
lor şi accesoriilor pentru maşinile, echipa-
mentele şi instalaţiile menţionate; servicii de 
deservire, întreţinere tehnică, instalare şi 
reparaţii pentru vehicule cu locomoţie te-
restră; servicii de închiriere şi leasing a 
instalaţiilor pentru exploatări miniere şi a altor 
echipamente pentru lucrări terasiere; servicii 
de închiriere şi leasing de maşini, vehicule şi 
instalaţii cuprinse în această clasă; refabrica-
rea maşinilor, motoarelor, transmisiilor, pie-
selor transmisiei de putere, instalaţiilor pen-
tru generare de energie electrică, vehiculelor 
cu locomoţie terestră, maşinilor pentru lucrări 
terasiere şi lucrări auxiliare, maşinilor pentru 
lucrări de descărcare-încărcare, maşinilor şi 
instalaţiilor pentru exploatări miniere, produ-
selor electronice de larg consum, a pieselor 
şi accesoriilor pentru toate produsele menţio-
nate, inclusiv a componentelor electronice. 

 

 
 
(210) 030272 
(220) 2011.11.30 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(210) 030273 
(220) 2011.11.30 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, MD 

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

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

 
 
(210) 030274 
(220) 2011.11.30 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

 
 
(210) 030275 
(220) 2011.11.30 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

 
 
(210) 030276 
(220) 2011.11.30 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lu-
struire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-
fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

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

 

 

 
(210) 030277 
(220) 2011.11.30 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, MD 

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

(540)  
 

 

 
 
 

 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

 

 
(210) 030278 
(220) 2011.12.01 
(730) AMERHANOVA Natalia, MD  

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

(540)  
 

 

 
 
 

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

riale, necuprinse în alte clase; produse de 
imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-
fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pen-
tru papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 
instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-
cuprinse în alte clase); caractere tipografice, 
clişee. 

 

 
 
(210) 030282 
(220) 2011.12.01 
(730) ALLAHVERDIEV Muharib, MD  

Str. Sarmizegetusa nr. 35, ap. 37,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 

 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; şerveţele umede; produse pentru îngriji-
rea dinţilor; 

 

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

 

 

 
(210) 030284 
(220) 2011.12.01 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21A,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 

 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 030301 
(220) 2011.11.29 
(730) COSTONDOI Vladimir, MD  

Str. Chişinău nr. 3, ap. 32,  
MD-6521, Floreni, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, galben, alba-
stru, roz, violet, negru. 

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

producerea sunetului sau imaginilor; suporturi 
de înregistrare magnetice, discuri acustice; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste mate-
riale, necuprinse în alte clase; produse de 
imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-
fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pen-
tru papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 
instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-
cuprinse în alte clase); caractere tipografice, 
clişee; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.21; 26.13.25; 27.05.10; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 030302 
(220) 2011.11.29 
(730) COSTONDOI Vladimir, MD  

Str. Chişinău  nr. 3, ap. 32,  
MD-6521, Floreni, Anenii Noi, 
Republica Moldova 
POSTICĂ Valeriu, MD  
Bd. Dacia nr. 46, ap. 84,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: roz, galben. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 05.05.20; 27.05.10; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 030303 
(220) 2011.11.29 
(730) COSTONDOI Vladimir, MD  

Str. Chişinău nr. 3, ap. 32, MD-6521, Floreni, 
Anenii Noi, Republica Moldova 
POSTICĂ Valeriu, MD 
Bd. Dacia nr. 46, ap. 84,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - organizarea călătoriilor; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 030306 
(220) 2011.12.06 
(730) BBK (IP) LIMITED, VG  

Road Town, Quastisky Building, P.O. Box 
4389, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

(540)  
 
 

 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare mag-
netice, discuri de înregistrare acustice; distri-
buitoare automate şi mecanisme pentru apa-
rate cu preplată; case înregistratoare, maşini 
de calculat, echipament pentru prelucrarea 
informaţiei şi calculatoare; extinctoare. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
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(210) 030308 
(220) 2011.12.06 
(730) GLAVAŢCHI Igor, MD  

Str. Komsomolskaia nr. 34, ap. 51,  
MD-5500, Rîbniţa, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 030312 
(220) 2011.12.07 
(730) PRIME TV S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. 31 August 1989 nr. 127,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.17; 26.04.18; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 030323 
(220) 2011.12.07 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 030324 
(220) 2011.12.07 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 030325 
(220) 2011.12.08 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; 

 

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

 

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

 

 
 
(210) 030326 
(220) 2011.12.08 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

 
 
(210) 030327 
(220) 2011.12.08 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

 
 
(210) 030328 
(220) 2011.12.08 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

 
 
(210) 030330 
(220) 2011.12.06 
(730) IZOPLAST S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

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

(540)  
 
 

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

ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 
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(210) 030346 
(220) 2011.12.14 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD  

Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 030350 
(220) 2011.12.19 
(730) ABRO Industries, Inc., US  

3580 Blackthorn Court, South Bend, Indiana 
46628, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030352 
(220) 2011.12.19 
(730) ABRO Industries, Inc., US  

3580 Blackthorn Court, South Bend, Indiana 
46628, Statele Unite ale Americii 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

deschis, albastru-închis, roz, maro. 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiin-

ţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşă-
minte pentru pământ; compoziţii extinctoare; 
preparate pentru călirea şi sudura metalelor; 
produse chimice destinate conservării ali-
mentelor, materiale tanante; adezivi (mate-
riale de lipit) destinaţi industriei. 

 

(531) CFE(5) 02.03.10; 02.03.17; 18.01.05; 20.01.03; 
20.01.05; 29.01.15. 

 

 

 
(210) 030353 
(220) 2011.12.15 
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD  

Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 05.07.10; 24.03.15; 24.03.18; 25.01.15; 
25.12.25; 26.03.04; 26.05.10; 26.05.15; 26.05.18; 
26.07.05; 27.05.02; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 030356 
(220) 2011.12.16 
(730) S.C. PRODAL 94 S.R.L., RO  

Str. Drumul între Tarlale nr. 1,  
Comuna Cernica, Judeţul Ilfov, România 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.02; 24.09.02; 25.01.17; 25.03.01; 
25.03.07; 26.11.12; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.11; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 030357 
(220) 2011.12.16 
(730) SC PRODAL 94 S.R.L., RO  

Str. Drumul între Tarlale nr. 1,  
Comuna Cernica, Judeţul Ilfov, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, auriu, negru. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 25.01.17; 25.03.01; 25.03.07; 26.11.12; 
27.05.02; 27.05.11; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 030359 
(220) 2011.12.16 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., corpora ţie 

din statul New Jersey, US  
One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, 08889-0100, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate pentru vaccinare umană. 
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(210) 030360 
(220) 2011.12.16 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., corpora ţie 

din statul New Jersey, US  
One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey, 08889-0100,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(9) 
05   - preparate pentru vaccinare umană. 
 

 

 

 
(210) 030361 
(220) 2011.11.24 
(730) Joint Stock Company "Distillery" Topaz", RU  

ul. Oktyabrskaya, d. 46, g. Pushkino, 
Moskovskaya obl., 141200, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

aperitive, arac, brandy, vinuri, vin din 
tescovină de struguri, whisky, votcă, gin, 
digestive, cocteiluri, lichioruri, băuturi alco-
olice,  băuturi alcoolice care conţin fructe, 
băuturi spirtoase, băuturi distilate, hidromel, 
alcool de mentă, lichioruri amărui, rom, sake, 
cidru, alcool din orez, extracte alcoolice, ex-
tracte din fructe cu alcool, esenţe alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 030362 
(220) 2011.11.24 
(730) Joint Stock Company "Distillery" Topaz", RU  

ul. Oktyabrskaya, d. 46, g. Pushkino, 
Moskovskaya obl., 141200, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 

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

aperitive, arac, brandy, vinuri, vin din tesco-
vină de struguri, whisky, votcă, gin, digestive, 
cocteiluri, lichioruri, băuturi alcoolice,  băuturi 
alcoolice care conţin fructe, băuturi spirtoase, 
băuturi distilate, hidromel, alcool de mentă, 
lichioruri amărui, rom, sake, cidru, alcool din 
orez, extracte alcoolice, extracte din fructe cu 
alcool, esenţe alcoolice. 

 

 
 
(210) 030365 
(220) 2011.12.19 
(730) ANTURAJ NOU S.R.L., MD  

Str. Alba Iulia nr. 75, bloc 25,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 030379 
(220) 2011.12.22 
(730) CEPOI Victor, MD  

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau 

bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-
cuprinse în alte clase; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

 

 

 
(210) 030381 
(220) 2011.12.26 
(730) Dionysos-Mereni S.A., MD  

Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527,  
Merenii Noi, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

 

 
 
(210) 030382 
(220) 2011.12.23 
(730) RICOMARIO S.A., MD  

Str. Busuiocului nr. 26,  
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

auriu, cafeniu, cafeniu-închis. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste mate-

riale, necuprinse în alte clase; produse de 
imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-
fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pen-
tru papetărie sau menaj; materiale pentru 

artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 
instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-
cuprinse în alte clase); caractere tipografice, 
clişee; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasele menţio-
nate, servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 08.01.25; 13.03.02; 25.01.10; 27.05.03; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 030383 
(220) 2011.12.23 
(730) RUTADOR S.R.L., MD  

Str. Florilor nr. 32, bloc 1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice tran-
sportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

19   - asfalt, smoală şi bitum; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.11.01; 07.11.10; 27.03.15; 27.05.02; 
27.05.11; 29.01.13. 
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(210) 030384 
(220) 2011.12.22 
(730) GRAUR Mihail, MD  

Str. Anton Ablov nr. 8, bloc b,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
(210) 030385 
(220) 2011.12.22 
(730) GRAUR Mihail, MD  

Str. Anton Ablov nr. 8, bloc b,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
(210) 030387 
(220) 2011.12.23 
(730) CLAAS KGaA mbH, DE 

Münsterstraße 33, 33428 Harsewinkel,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte, utilaje agricole, în 

special secerători şi treierători, maşini de 
recoltat furaje (tocătoare), prese de balotare, 
aparate de transport agricole, încărcătoare, 
autoîncărcătoare, cositoare, maşini de lo-
pătat şi stivuitoare cu valţuri, maşini şi in-
strumente de cultivare a solului, semănă-
toare (maşini), instrumente pentru eliberarea 
îngrăşămintelor şi substanţelor de protecţie a 
plantelor, precum şi părţi şi accesorii ale 
acestora, incluse în această clasă; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, geodezice, 
electrice, fotografice, optice, de cântărire, de 
măsurare, de semnalizare, de control (verifi-
care), aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea şi reproducerea sunetului şi a imagini-
lor, cabluri, conexiuni, comutatoare, antene, 
suporturi magnetice de date, maşini de cal-
culat, echipamente pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, programe de calcula-
tor, incluse în această clasă; 

 

12   - vehicule, aparate de locomoţie terestră, pre-
cum şi părţi şi accesorii pentru acestea, trac-
toare, aparate de transport agricole, cuplaje, 
mecanisme de transmisie, aparate hidraulice 
şi mecanice pentru vehicule terestre, incluse 
în această clasă; 

 

44   - servicii agricole. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.01. 

 

 
 
(210) 030388 
(220) 2011.12.23 
(730) Kraft Foods Danmark Intellectual Property 

ApS, DK  
Roskildevej 161, 2620 Albertslund,  
Danemarca 

(540)  

 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie nemedicinale; produse 

de cofetărie din zahăr, inclusiv gumă de 
mestecat. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 030407 
(220) 2011.12.29 
(730) TOTAL AGRO IMPEX S.R.L., MD  

MD-5400, Cinişeuţi, Rezina,  
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, oranj, negru, alba-

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
 
 

(531) CFE(5) 05.07.02; 06.19.09; 26.01.15; 26.01.16; 
27.05.01; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 030408 
(220) 2011.12.29 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo 

"Peptek", RU  
16/10, ul. Miklukho-Maklaya, RU-117997 
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 

 

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

mente alimentare de uz medical; preparate 
biologice de uz medical; preparate farmaceu-
tice pentru îngrijirea pielii. 

 

 
 
(210) 030423 
(220) 2012.01.05 
(730) DRAGNEV Valeriu, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 

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

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

 

 

 
(210) 030425 
(220) 2012.01.04 
(730) AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A.,  

agen ţie agroindustrial ă, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 77,  
MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 07.01.01; 26.11.08; 27.05.09; 27.05.11. 

 

 

 
(210) 030426 
(220) 2012.01.09 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 

(210) 030427 
(220) 2012.01.09 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

32   - băuturi energizante; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 
 
(210) 030428 
(220) 2012.01.09 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 030429 
(220) 2012.01.09 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 030430 
(220) 2012.01.09 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(210) 030431 
(220) 2012.01.09 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 
 
(210) 030432 
(220) 2012.01.09 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 030434 
(220) 2012.01.04 
(730) GRIGORAŞ Gheorghe, MD  

MD-6422, Ciuciuleni, Hînceşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(10) 
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) 05.01.12; 26.04.15; 26.04.18; 27.05.01; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 030440 
(220) 2012.01.04 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 08.01.20; 24.13.01; 26.03.01; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 030441 
(220) 2012.01.04 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.06; 08.01.20; 24.13.01; 26.03.01; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 030442 
(220) 2012.01.04 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 08.01.20; 24.13.01; 26.03.01; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 030443 
(220) 2012.01.09 
(730) LIPCAN Ruxanda, MD  

Str. Petru Movilă nr. 23, bloc 2, ap. 16,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
33   - băuturi alcoolice, în special vinuri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

 
 
(210) 030446 
(220) 2012.01.11 
(730) DIXI MEDIA S.R.L., agen ţie de publicitate, 

MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 7/3, ap.15,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 030447 
(220) 2012.01.11 
(730) DIXI MEDIA S.R.L., agen ţie de publicitate, 

MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 7/3, ap.15,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală. 
 

 

 

 
(210) 030448 
(220) 2011.12.28 
(730) Universitatea de Medicin ă şi Farmacie 

"Nicolae Testemi ţeanu", MD  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 165,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 030449 
(220) 2011.12.28 
(730) Universitatea de Medicin ă şi Farmacie 

"Nicolae Testemi ţeanu", MD  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 165,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 
 
(210) 030450 
(220) 2011.12.28 
(730) Universitatea de Medicin ă şi Farmacie 

"Nicolae Testemi ţeanu", MD  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 165,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 030452 
(220) 2011.12.20 
(730) DMITRIEVA Olga, MD  

Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - băuturi dietetice de uz medical; infuzii medi-

cinale; ierburi medicinale, ceaiuri din ierburi 
medicinale; ceai de slăbire de uz medical; 

 

30   - produse aromatice de cafea; înlocuitori de 
cafea; înlocuitori de cafea de origine vegeta-
lă; cacao; produse din cacao; cafea; cafea 
verde; băuturi din cacao şi lapte; băuturi din 
cafea şi lapte; băuturi pe bază de cafea; bău-
turi pe bază de ceai; băuturi din ciocolată cu 
lapte; băuturi pe bază de ciocolată; băuturi 
pe bază de cacao; cicoare, ceai; ice tea; 
ciocolată. 

 

(531) CFE(5) 11.03.14; 27.03.15; 28.05.00. 
 

(210) 030453 
(220) 2011.12.20 
(730) DMITRIEVA Olga, MD  

Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - preparate aromatice; arome (cu excepţia 

uleiurilor esenţiale); badian; biscuiţi; clătite; 
brioşe; chifle; vanilină (înlocuitori de vanilie); 
vanilie (arome); vafe; paste; preparate aro-
matice de cafea; îndulcitori naturali; lianţi 
pentru cârnaţi; lianţi pentru gheaţă comestibi-
lă; apă de mare (pentru gătit); glucoză de uz 
alimentar; muştar; drojdie de bere; agenţi de 
îngroşare pentru gătit; gustări pe bază de 
orez; gustări pe bază de cereale; înlocuitori 
de cafea; înlocuitori de cafea de origine ve-
getală; produse de cofetărie; produse de 
cofetărie pentru decorarea pomului de Cră-
ciun; produse de cofetărie din jeleuri; pro-
duse de patiserie din aluat dulce preponde-
rent cu umplutură; produse de cofetărie pe 
bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste; produse pentru 
plăcinte; iaurt congelat; cacao; produse de 
cacao, capere; caramel; terci alimentar pe 
bază de lapte; quiche (plăcinte-tarte cu 
bucăţi tocate mărunt de grăsime de porc); 
gluten de uz alimentar; bomboane; bom-
boane de lemn dulce; bomboane mentolate; 
cafea; cafea verde; amidon alimentar; biscuiţi 
crackere; mălai; alimente din cereale; po-
rumb măcinat; porumb prăjit; culibiaca; cur-
cuma de uz alimentar; cus-cus; mâncăruri pe 
bază de făină; fidea; gheaţă pentru răcire; 
gheaţă naturală sau artificială; gheaţă co-
mestibilă; caramele; prăjituri (gustări) pe ba-
ză de orez; maltoză; mămăligă; marţipane; 
masă dulce din lapte pentru patiserie (cremă 
din făină opărită); miere; lăptişor de matcă 
(cu excepţia celui de uz medical); îngheţată; 
îngheţată de fructe; făină; muesli; mentă 
pentru produse de 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; băuturi pe bază de ciocolată şi 
lapte; băuturi pe bază de ciocolată; băuturi-
cacao; infuzii, altele decât cele medicale; 
ovăz decorticat; ovăz decojit; nucuşoare; 
pastile (patiserie); melasă; piper; fursecuri; 
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biscuiţi; plăcinte; pizza; fondante (produse de 
cofetărie); floricele de porumb; prafuri pentru 
îngheţată; praline; condimente; produse pen-
tru frăgezit carnea de uz alimentar; produse 
pe bază de cereale; produse pe bază de 
făină; produse pe bază de ovăz; propolis; 
turte dulci; mirodenii; budinci; praf pentru 
prăjituri din aluat dulce de cozonac; ravioli; 
gumă de mestecat (cu excepţia celei de uz 
medical); orez; rulouri de primăvară (legume 
crude înfăşurate în clătite din faină de orez); 
zahăr; seminţe de anason; aluat dulce de 
cozonac pentru produse de cofetărie; dulci-
uri; bicarbonat de sodiu pentru gătit; malţ; 
sare pentru conservarea alimentelor; sare de 
gătit; sare din ţelină; spaghete; condimente; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmet; pesmet din 
pâine; sushi; sandviciuri; tablete din drojdie 
(cu excepţia celor de uz medical); tabbouleh 
(fel de mâncare din legume cu crupe de 
grâu); taco (turtă de porumb nesărată um-
plută cu carne şi legume); tapiocă; pastă din 
boabe de soia; paste de migdale; tortillas 
(plăcinte din porumb); torte din legume şi 
fructe; zarzavaturi conservate (condimente); 
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri din 
aluat dulce de cozonac; oţet; fermenţi pentru 
paste; halva; pâine; pâine din aluat nedospit; 
fulgi de cereale uscate; cicoare; ceai; ice tea; 
ciocolată; extract de malţ; esenţe pentru ali-
mentare (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale); 

 

35   - expertize în afaceri; prezentare de produse; 
cercetare de piaţă, informaţii pentru afaceri; 
cercetare de marketing; organizare de expo-
ziţii în scopuri comerciale sau publicitare; 
organizarea târgurilor în scopuri comerciale 
sau publicitare; căutare de informaţii în fişie-
re informatice pentru terţi; vânzare la licitaţie; 
promovarea mărfurilor pentru terţi; distribuire 
de eşantioane; distribuire de materiale pro-
moţionale, publicitate, publicitate interactivă 
într-o reţea computerizată; reproducere de 
documente; compilarea informaţiilor în fişiere 
electronice; servicii de aprovizionare pentru 
terţi (achiziţie de bunuri şi prestări de servicii 
pentru alte întreprinderi). 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 030455 
(220) 2012.01.05 
(730) AGRICO-MERENI S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. 1 Mai nr. 3, MD-6526, Mereni,  
Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.05.04; 26.01.01; 26.04.02; 
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 030461 
(220) 2012.01.12 
(730) COZACENCO Leonid, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030462 
(220) 2012.01.12 
(730) COZACENCO Leonid, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 08.01.23; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02. 
 

 
 
(210) 030465 
(220) 2012.01.12 
(730) Nature's Sunshine Products, Inc., US  

75 East 1700 South Provo, Utah 84606,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lu-
struire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-
fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

 
 

(210) 030467 
(220) 2012.01.13 
(730) Flumed-Farm S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Cetatea Albă nr. 176,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice pentru tratamentul 

constipaţiilor cronice, disbacteriozelor la pur-
tătorii de salmonella sau după tratament an-
tibiotic, al hiperamoniemiei din boli hepatice, 
comei hepatice, al afecţiunilor  parodonţiului. 

 

 
 
(210) 030468 
(220) 2012.01.04 
(730) DEMCAR-IMPEX S.R.L,  

societate comercial ă, MD 
Str. Bulgară nr. 99, ap. 11,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 030469 
(220) 2012.01.12 
(730) VICTAD-MOTO S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Botanica Veche nr. 10, ap. 59,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de magazine. 

 

 
 
(210) 030470 
(220) 2012.01.13 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 030471 
(220) 2012.01.13 
(730) ZIDARUL- PRIM S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 143,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-

tare; afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 

(210) 030472 
(220) 2012.01.13 
(730) ZIDARUL- PRIM S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 143,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "BUSINESS", "CENTER", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-

tare; afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 030473 
(220) 2012.01.13 
(310) m 2011 17468 
(320) 2011.11.02 
(330) UA 
(730) Gallaher Limited, GB  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de 
foi; substanţe pentru fumat vândute separat 
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 
medicale sau curative; tutun de prizat; arti-
cole pentru fumători incluse în clasa 34; foi 
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 
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(210) 030475 
(220) 2012.01.13 
(310) m 2011  17469 
(320) 2011.11.02 
(330) UA 
(730) Gallaher Limited, GB  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de 
foi; substanţe pentru fumat vândute separat 
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 
medicale sau curative; tutun de prizat; artico-
le pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

 
 
(210) 030477 
(220) 2012.01.13 
(310) m 2011 17470 
(320) 2011.11.02 
(330) UA 
(730) Gallaher Limited, GB  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de 
foi; substanţe pentru fumat vândute separat 
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 
medicale sau curative; tutun de prizat; artico-
le pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

 
 
(210) 030478 
(220) 2012.01.13 
(730) Gallaher Limited, GB  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de 
foi; substanţe pentru fumat vândute separat 
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 
medicale sau curative; tutun de prizat; arti-
cole pentru fumători incluse în clasa 34; foi 
de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

 
 
(210) 030480 
(220) 2012.01.13 
(730) BESCHIERU Radu, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030481 
(220) 2012.01.13 
(730) Abbott Medical Optics Inc., US 

1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 
25162, Santa Ana, California 92705-4933, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
10   - instrumente chirurgicale de mână; aparate şi 

instrumente chirurgicale şi medicale, inclusiv 
sisteme pentru implantarea lentilelor intra-
oculare. 
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(210) 030482 
(220) 2012.01.16 
(730) ZAO “Moskovskaya kofeinya na payah", 

RU 
Ul. Partizan, 49, pos. Tuchkovo, Ruzskii raion, 
Moskovskaya oblasti, 143132, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: “МОСКОВСКАЯ“, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: maro, galben, bej. 
(511) NCL(10) 
30   - cafea. 
 

(531) CFE(5) 05.07.01; 11.03.04; 26.01.16; 26.01.18; 
26.11.13; 27.01.12; 27.03.15; 28.05.00; 29.01.13. 

 

 

 
(210) 030483 
(220) 2012.01.16 
(730) OOO “Kievskaya kofeinya na payah“, UA  

Ul. Mariny Raskovoy, office 602, g. Kiev, 
02002, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: “КИЕВСКАЯ“, “®“, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: maro, galben, bej. 
(511) NCL(10) 
30   - cafea. 
 

(531) CFE(5) 05.07.01; 11.03.04; 26.01.16; 26.01.18; 
26.11.13; 27.01.12; 27.03.15; 28.05.00; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 030484 
(220) 2012.01.16 
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 030485 
(220) 2012.01.17 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
32   - cvas de pâine, cvas de citrice; cvas cu adaos 

de plante; cvas de fructe uscate; cvas de 
casă; cvas ţărănesc; cvas cu adaos de must; 
cvas de cereale; cvas de fructe proaspete; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comer-
ciale; organizarea şi desfăşurarea prezentă-
rilor comerciale; vânzări angro şi cu amă-
nuntul; comercializarea băuturilor răcoritoare 
şi a cvasului; operaţii de export-import; servi-
cii de comercializare pentru terţi prestate de 
magazine specializate, supermarketuri, hi-
permarketuri; 

 

43   - aprovizionare cu cvas şi cu alte băuturi; servi-
cii prestate de hoteluri, restaurante, baruri, 
cafenele, bodegi; servicii prestate de bistrouri, 
cofetării, cantine; cazare şi servicii hoteliere. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 25.03.11; 26.01.12; 26.01.15; 
26.01.18; 27.05.01; 27.05.24. 

 

 

 
(210) 030486 
(220) 2012.01.17 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
32   - bere, ape minerale gazoase sau negazoase; 

apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimber; sucuri din fructe sau legume; bău-
turi pe bază de fructe sau legume; şerbeturi 
(lichide); siropuri şi alte preparate pentru 
pregătirea băuturilor, extracte nealcoolice din 
fructe sau legume; băuturi ce conţin fermenţi 
lactaţi, băuturi tonice, aperitive fără alcool; 
băuturi nealcoolice răcoritoare, cvas de pâi-
ne, cvas de citrice, cvas cu adaos de plante, 
cvas de fructe uscate, cvas de casă, cvas 
ţărănesc, cvas cu adaos de musturi; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-
le; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul;  
 

comercializarea băuturilor răcoritoare, cvasu-
lui şi a berii; operaţii de export-import; servicii 
de comercializare pentru terţi prestate de 
magazine specializate, supermarketuri, hi-
permarketuri. 

 

(531) CFE(5) 24.09.08. 
 

 
 
(210) 030487 
(220) 2012.01.16 
(730) ŠKODA  AUTO a.s., CZ  

Tŕ. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, 
CZ - 293 60, Republica Cehă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
12   - vehicule cu motor, inclusiv automobile, părţi 

şi accesorii pentru produsele sus-numite. 
 

 

 
 
(210) 030488 
(220) 2012.01.17 
(730) VÎRTOSU Maxim, MD  

Str. Vasile Lupu nr. 25,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
32   - ape minerale şi gazoase; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 24.17.04; 25.05.01; 26.01.05; 
26.01.14; 26.01.18; 27.01.12. 

 

 
 
(210) 030489 
(220) 2012.01.17 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 030490 
(220) 2012.01.17 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 

(210) 030491 
(220) 2012.01.17 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 030492 
(220) 2012.01.17 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 030493 
(220) 2012.01.17 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
(210) 030495 
(220) 2012.01.19 
(730) BESCHIERU Radu, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030497 
(220) 2012.01.19 
(730) BESCHIERU Radu, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 

(210) 030498 
(220) 2012.01.18 
(730) OOO NPF "MODUS-N", RU  

Butyrsky val, 50, 127055, Moscow, Federaţia 
Rusă 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
(210) 030499 
(220) 2012.01.20 
(730) Google Inc., US  

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator; 

 

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

 

 

 

 
(210) 030501 
(220) 2012.01.23 
(730) NECHITAILO Svyatoslav I., UA  

Str. Zanikoveţkoi 4, ap. 27, 01001, Kiev, 
Ucraina 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 030504 
(220) 2012.01.20 
(730) BODRUG Gheorghe, MD  

Str. Mesager nr. 5/3, ap. 59,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 

 

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

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 030505 
(220) 2012.01.20 
(730) RÎJAC Ghenadie, MD  

Str. Hristo Botev nr. 29, ap. 60,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(10) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 26.01.13; 27.05.01; 29.01.12. 
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(210) 030512 
(220) 2012.01.24 
(730) S.C. COMCEH S.A., RO 

Str. Bucureşti nr. 358, 910048 Călăraşi,  
România 

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(10) 
16   - hârtie gofrată şi hârtie netedă; produse din 

hârtie şi/sau celuloză de uz menajer, pentru 
curăţare, igienă şi îngrijire personală, inclusiv 
batiste de nas, şerveţele pentru faţă, feţe de 
masă, şerveţele de masă, rulouri pentru 
bucătărie şi hârtie igienică, toate produsele 
menţionate sunt în ambalaje menajere sau în 
ambalaje de dimensiuni comunitare şi indus-
triale. 

 

 

 

 
(210) 030513 
(220) 2012.01.24 
(730) Bridgestone Corporation, JP  

10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
12   - autovehicule, precum şi părţi şi accesorii 

pentru acestea; pneuri pentru autoturisme; 
pneuri pentru autocamioane; pneuri pentru 
autobuze; pneuri pentru automobile de 
curse; pneuri pentru autovehicule; pneuri cu 
bandă de rulare renovată pentru autoturisme; 
pneuri cu bandă de rulare renovată pentru 
autocamioane; pneuri cu bandă de rulare 
renovată pentru autobuze; pneuri cu bandă 
de rulare renovată pentru automobile de 
curse; pneuri cu bandă de rulare renovată 
pentru autovehicule; pneuri cu bandă de 
rulare renovată pentru avioane; camere de 
aer pentru pneuri pentru autoturisme; ca-
mere de aer pentru pneuri pentru autoca-
mioane; camere de aer pentru pneuri pentru 
autobuze; camere de aer pentru pneuri pen-
tru automobile de curse; camere de aer pen- 
 

tru pneuri pentru autovehicule; roţi pentru 
autoturisme; roţi pentru autocamioane; roţi 
pentru autobuze; roţi pentru automobile de 
curse; roţi pentru autovehicule; cauciuc pen-
tru renovarea benzilor de rulare a pneurilor 
pentru mijloacele de transport menţionate; 
mijloace de transport cu două roţi cu motor, 
precum şi părţi şi accesorii pentru acestea; 
pneuri pentru mijloace de transport cu două 
roţi cu motor; camere de aer pentru pneuri 
pentru mijloace de transport cu două roţi cu 
motor; roţi pentru mijloace de transport cu 
două roţi cu motor; biciclete, precum şi părţi 
şi accesorii pentru acestea; pneuri pentru 
biciclete; camere de aer pentru pneuri pentru 
biciclete; roţi pentru biciclete; cauciuc pentru 
renovarea benzilor de rulare a pneurilor pen-
tru mijloace de transport cu două roţi cu mo-
tor şi pentru biciclete; pneuri şi camere pen-
tru pneuri pentru avioane; cauciuc pentru 
renovarea benzilor de rulare a pneurilor pen-
tru avioane; adaosuri de cauciuc autoadezive 
pentru repararea pneurilor şi a camerelor 
pentru pneuri; jante şi capace pentru roţile 
mijloacelor de transport; camere de aer pen-
tru pneuri pentru roţile mijloacelor de trans-
port; amortizoare pentru mijloacele de trans-
port terestre; amortizoare pneumatice (arcuri 
pneumatice pentru mijloacele de transport 
terestre); mufe pentru unirea arborilor pentru 
mijloacele de transport terestre; tranchete 
navale; perne pentru scaunele mijloacelor de 
transport; şenile pentru mijloace de transport; 
furtunuri nemetalice hidraulice pentru mij-
loace de transport; piese pentru suspensiile 
mijloacelor de transport; arcuri pneumatice. 

 

 
 
(210) 030515 
(220) 2012.01.26 
(730) VIO-SERBER S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 10, bloc 1, ap. 30,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-

zare temporară. 
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(210) 030516 
(220) 2012.01.25 
(730) Astellas Pharma Europe B.V., NL  

Elisabethhof 19, NL-2353 EW Leiderdorp, 
Olanda 

(540)  
 
 

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

produse şi substanţe de uz medical; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; 

 

44   - servicii farmaceutice şi medicale; consultaţii 
privind serviciile farmaceutice şi medicale; 
servicii de tratament medical. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 030517 
(220) 2012.01.25 
(730) Astellas Pharma Europe B.V., NL  

Elisabethhof 19, NL-2353 EW Leiderdorp, 
Olanda 

(540)  
 
 

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

produse şi substanţe de uz medical; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; 

 

44   - servicii farmaceutice şi medicale; consultaţii 
privind serviciile farmaceutice şi medicale; 
servicii de tratament medical. 

 

 

 
 
(210) 030522 
(220) 2012.01.10 
(730) CASA PRACTICĂ S.R.L., MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 41, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, galben, alb. 
(511) NCL(10) 
11   - aparate de iluminat; 
 

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

 

27   - tapete murale, nu din materiale textile. 
 

(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 24.17.02; 24.17.05; 
26.04.16; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 030533 
(220) 2012.01.26 
(730) BOSMOS-PRIM S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Mioriţa nr. 37, MD-4839, Stăuceni, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 
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07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cup-
laje şi organe de transmisie (cu excepţia 
celor pentru vehiculele terestre); instrumente 
agricole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; distribuitoare auto-
mate; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de magazine. 

 

(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.09. 
 

 
 
(210) 030534 
(220) 2012.01.26 
(730) BOSMOS-PRIM S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Mioriţa nr. 37, MD-4839, Stăuceni, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare auto-
mate; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 030535 
(220) 2012.01.26 
(730) BOSMOS-PRIM S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Mioriţa nr. 37, MD-4839, Stăuceni, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 030536 
(220) 2012.01.26 
(730) CVASIUC Ghennadi, MD  

Bd. Dacia nr. 2, ap. 148,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator. 

 

 
 
(210) 030538 
(220) 2012.01.26 
(730) VINDICUM S.R.L., firm ă de produc ţie  

şi comer ţ, MD 
Str. V. Belinski nr. 59,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.06; 03.07.07; 03.07.16; 
05.03.02; 05.07.06; 05.07.10; 25.01.06; 25.01.13; 
25.01.15; 27.05.02; 27.05.10; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 030539 
(220) 2012.01.26 
(730) GORGOS Veronica, MD  

Str. Ginta Latină nr. 17, ap. 108,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Travel", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, alb, negru. 
(511) NCL(10) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.17.01; 05.07.13; 27.05.02; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 030542 
(220) 2012.01.27 
(730) AMISAGRUP S.R.L., MD  

Str. Vasile Harea nr. 6 A,  
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
(210) 030545 
(220) 2012.01.27 
(730) Richi-Tichi S.R.L., MD  

Str. prof. Ion Dumeniuk nr. 24,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de magazine. 

 

 
 
(210) 030548 
(220) 2012.01.30 
(730) CRÎMSCHI Denis, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 156,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(210) 030550 
(220) 2012.01.24 
(730) DUFREMOL S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Tighina nr. 12,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "DUTY FREE", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 24.09.02; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.11; 
27.05.22; 27.05.24. 

 

 

 
(210) 030551 
(220) 2012.01.20 
(730) SADRO-URSU, întreprindere individual ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 188,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 
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31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, 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; 

 

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

 

 

 
(210) 030553 
(220) 2012.01.31 
(730) FOCA Dumitru, MD  

Bd. Dacia nr. 4, ap. 78,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 

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

 
 
(210) 030556 
(220) 2012.02.01 
(730) Abbott Medical Optics Inc., US 

1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 
25162, Santa Ana, California 92705-4933, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(10) 
10   - instrumente chirurgicale de mână; aparate şi 

instrumente chirurgicale şi medicale, inclusiv 
sisteme pentru implantarea şi distribuirea 
lentilelor intraoculare. 

 

 

 
(210) 030560 
(220) 2012.02.02 
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere  

cu capital str ăin, MD  
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

 

 
(210) 030561 
(220) 2012.02.02 
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere  

cu capital str ăin, MD  
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
(210) 030562 
(220) 2012.02.02 
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere  

cu capital str ăin, MD  
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

 
 
(210) 030563 
(220) 2012.02.01 
(730) HENDRIX BAIL S.R.L., întreprindere  

mixt ă, MD 
Str. Tighina nr. 49/3, of. 54,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.11.05; 26.11.08; 27.05.09. 

 

 

 
(210) 030568 
(220) 2012.02.02 
(730) STEJAUR S.A.,  

firm ă de produc ţie şi comer ţ, MD 
Str. Maria Drăgan nr. 11, bloc 1,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, galben, negru, alb. 
(511) NCL(10) 
20   - mobile; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.02; 27.05.02; 27.05.12; 29.01.14. 

 

 

 
(210) 030569 
(220) 2012.02.03 
(730) TIRAMISA S.R.L., MD  

Str. Scrisului Latin nr. 2,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 05.05.16; 26.01.06; 26.01.15; 26.01.18; 
26.04.02; 26.04.10; 26.04.15; 26.04.18; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 030570 
(220) 2012.02.02 
(730) ACVILA-SPORT S.A., MD  

Str. Bucuriei nr. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 

 

(531) CFE(5) 21.03.01; 21.03.05; 21.03.24; 24.17.25; 
26.04.16; 27.05.17. 

 

 
 
(210) 030580 
(220) 2012.02.07 
(730) VILA VERDE S.R.L., MD  

Str. Grenoble nr. 110, MD-2019,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

 

 
 
(210) 030581 
(220) 2012.02.07 
(730) VILA VERDE S.R.L., MD  

Str. Grenoble nr. 110,  
MD-2019, Codru, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10) 
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) 030587 
(220) 2012.02.08 
(730) ZAGORNEANU Eugenia, întreprindere 

individual ă, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 33, bloc 3, ap. 10,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

 
 
(210) 030588 
(220) 2012.02.07 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
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) 030593 
(220) 2012.02.06 
(730) AERLUX S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 20,  
MD-4400, Călăraşi, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 01.05.02; 01.05.15; 
27.01.12; 27.05.02; 27.05.12. 

 

 

 
(210) 030594 
(220) 2012.02.06 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, US  
300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(10) 
12   - automobile. 

 

 

 
(210) 030595 
(220) 2012.02.06 
(730) Takeda Pharmaceutical Company Limited, 

JP 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia 

(540)  
 

 

 
 
 

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

farmaceutice pentru tratamentul bolilor cardio-
vasculare. 

 

 
 
(210) 030597 
(220) 2012.02.08 
(730) BESCHIERU Radu, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 030598 
(220) 2012.02.08 
(730) VIZANT Valentin, MD  

Str. Ciuflea nr. 32, ap. 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: sur-închis, sur-deschis, 

negru. 
(511) NCL(10) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.23; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 030599 
(220) 2012.02.09 
(730) MOLCASING S.R.L., MD  

Str. Iazului nr. 13, bloc 3, ap. 27,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
18   - maţe pentru cârnaţi; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 

(111) 22110  
(151) 2011.12.12 
(181) 2020.07.16 
(210) 027479 
(220) 2010.07.16 
(730) UNILEVER N. V., NL  

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, 
Olanda 

(540) 
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: PARIS INSTITUTE, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
03 - săpunuri, preparate pentru curăţare, prepara-

te pentru îngrijirea părului, produse de îngriji-
re a părului, coloranţi pentru păr, vopsele 
pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate pen-
tru ondularea părului, şampoane, condiţio-
nere, şampoane şi condiţionere antimătreaţă, 
spray-uri pentru păr, pudră pentru păr, pro-
duse pentru aranjarea părului, lacuri pentru 
păr, spumă pentru păr, luciu pentru păr, ge-
luri pentru păr, produse hidratante pentru păr, 
lichide pentru păr, uleiuri pentru păr, tonice 
pentru păr, creme pentru păr, preparate pen-
tru baie şi/sau duş, deodorante, antiper-
spirante. 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.12; 01.15.09; 07.05.02; 
26.03.06; 27.05.10. 

 

 
 
(111) 22167 
(151) 2011.12.12 
(181) 2019.12.04 
(210) 026340 
(220) 2009.12.04 
(730) World Medicine, MD  

Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare, cu ex-

cepţia produselor farmaceutice pentru imu-
noterapie şi a citokinelor; produse igienice 
pentru medicină; substanţe dietetice de uz 
medical, 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(111) 22174 
(151) 2011.11.09 
(181) 2016.08.29 
(210) 030106 
(220) 2006.08.29 
(580) 2011.10.19 
(800) 902197, 2006.08.29, FI 
(730) Rautaruukki Oyj, FI  

Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki,  
Finlanda 

(540) 
 

 
 

(511) NCL(8) 
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; fie-
rărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi me-
talice, seifuri; produse metalice necuprinse în 
alte clase; minereuri; 

19 - materiale de construcţie nemetalice, cu ex-
cepţia plăcilor pentru faţade din fibro-ciment, 
materialelor de construcţie din fibro-ciment, şi 
anume a pavajelor de sol şi tencuielilor de 
perete; ţevi rigide nemetalice pentru con-
strucţii; asfalt, smoală şi bitum; construcţii 
nemetalice transportabile, monumente neme-
talice; 

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
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(111) 22274 
(151) 2012.01.02 
(181) 2020.10.28 
(210) 028030 
(220) 2010.10.28 
(730) PROMSTROI-GRUP S.A., MD 

Str. Uzinelor nr. 90, of. 300,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căi-
le ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii, cu 
excepţia instalării, modernizării şi întreţinerii 
ascensoarelor, escalatoarelor, aleilor mobile 
şi transportatoarelor automate. 

 

 

 
 
(111) 22275 
(151) 2012.01.20 
(181) 2021.01.20 
(210) 028462 
(220) 2011.01.20 
(730) LAZU Silvia, MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 21,  
MD-6716, Sadaclia, Basarabeasca,  
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 

 

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

vesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 02.05.06; 02.05.17; 02.05.23; 08.01.24; 
27.05.01. 

 

 
 
(111) 22279 
(151) 2011.11.04 
(181) 2019.09.04 
(210) 025823 
(220) 2009.09.04 
(310) 52534/2009 
(320) 2009.03.06 
(330) CH 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente de cronometrat. 

 
 
 
(111) 22283 
(151) 2012.02.08 
(181) 2020.06.10 
(210) 027302 
(220) 2010.06.10 
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(730) GUTIUM Oleg, MD  
Str. Independenţei nr. 50, ap. 12,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: “RADIO”, „SPORT”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
38 - telecomunicaţii. 
(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.23; 04.05.05; 

27.05.10; 29.01.12. 
 
 
 
(111) 22285 
(151) 2012.01.25 
(181) 2021.02.18 
(210) 028639 
(220) 2011.02.18 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice pen-

tru medicină; substanţe dietetice de uz medi-
cal, alimente pentru sugari; plasturi şi mate-
riale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 
 
 
(111) 22288 
(151) 2012.02.01 
(181) 2020.10.27 
(210) 028029 
(220) 2010.10.27 
(730) FINLANDIA VODKA WORLDWIDE Ltd.,  
  a Finland corporation, FI  

Porkkalankatu 24, 00180 HELSINKI,  
Finlanda 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - Votcă. 
(531) CFE(5) 03.04.07; 25.01.19; 26.01.01; 26.04.04; 

26.04.24; 26.15.01; 27.05.01; 27.05.24. 

 

 
 
(111) 22299 
(151) 2012.02.06 
(181) 2020.10.18 
(210) 027937 
(220) 2010.10.18 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

 
 
(111) 22300 
(151) 2012.02.06 
(181) 2020.11.05 
(210) 028076 
(220) 2010.11.05 
(730) DOGANIC Serghei, MD  

Str.  Alecu Russo nr. 3, bloc 2, ap. 116,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piei de animale; geamantane şi valize; um-

brele, umbrele de soare, bastoane; bice şi 
articole de şelărie; 

 

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

 

 
 
(111) 22303 
(151) 2012.01.31 
(181) 2020.11.25 
(210) 028194 
(220) 2010.11.25 
(730) Debut-Sor S.R.L., MD  

Str. Cosăuţi nr. 6,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - produse din carne, mezeluri, conserve de 

carne; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepţia promovării vânzărilor (pentru terţi) şi 
publicităţii produselor din clasele 03, 04, 05 şi 
11, inclusiv vânzărilor angro şi cu amănuntul. 

 

 
 
(111) 22311 
(151) 2012.02.01 
(181) 2020.12.21 
(210) 028334 
(220) 2010.12.21 
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  
  întreprindere mixt ă, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Tort", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 10.03.10; 10.03.13; 27.05.01; 27.05.24; 
29.01.13. 

 

 
 
(111) 22312 
(151) 2012.02.08 
(181) 2020.07.06 
(210) 027415 
(220) 2010.07.06 
(730) BUGA Petru, MD  

Calea Ieşilor nr. 12,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: verde-închis, verde-des-
chis, cafeniu, cafeniu-deschis, alb, negru, al-
bastru, galben. 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.05; 05.11.11; 27.05.02; 
29.01.15. 

 

 
 
(111) 22328 
(151) 2012.02.08 
(181) 2020.09.06 
(210) 027659 
(220) 2010.09.06 
(730) SENTAU S.R.L., MD  

Str. Haltei nr. 21/3,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; cu excepţia plăcilor 
electrice de  îndreptat părul; pensetelor pen-
tru tuns; periilor pentru tuns; bigudiurilor elec-
trice cuprinse în această clasă; 
 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; cu excepţia uscătoarelor elec-
trice pentru păr cuprinse în această clasă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 27.05.24. 

 

 

 
(111) 22333 
(151) 2012.02.06 
(181) 2020.04.08 
(210) 026584 
(220) 2010.04.08 
(730) Ravilinix S.R.L., MD  

Str. Decebal nr. 11, MD-2093, Grătieşti,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de magazi-
ne de firmă. 

 

 
 
(111) 22340 
(151) 2012.02.13 
(181) 2019.09.23 
(210) 025900 
(220) 2009.09.23 
(730) Ideea-Prim S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050, Stăuceni, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
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(111) 22342 
(151) 2012.02.22 
(181) 2020.11.03 
(210) 028068 
(220) 2010.11.03 
(730) IFTODI Dmitri, MD  

Str. Gheorghe Coşbuc nr. 23 "b",  
MD-2003, Durleşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, gri. 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 17.05.21; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 22350 
(151) 2012.01.24 
(181) 2020.08.23 
(210) 027674 
(220) 2010.08.23 
(730) UNILEVER N. V., NL  

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
03   - produse de curăţare, sterilizare şi dezodori-

zare pentru toaletă. 

 

 
 
(111) 22356 
(151) 2012.02.20 
(181) 2021.02.23 
(210) 028671 
(220) 2011.02.23 
(730) ZINCENCO Alexandr, MD  

Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

deschis, alb, roşu, verde. 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; mordanţi; răşini naturale în stare brută; 
metale sub formă de foiţe şi sub formă de 
pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi 
artişti; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.01; 26.02.01; 26.02.07; 26.02.08; 
27.05.01; 29.01.15. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în februarie  2012 

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 028387 2011.01.10 21931 2011.10.13 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 

societate comercială, MD 
3/2011  

2 028173 2010.11.25 22063 2011.11.11 29,30,32, 
35,43 

CAPUSTIN Serghei, MD 
DEMIŞEV Oleg, MD 
CERNII Roman, MD 

2/2011  

3 027479 2010.07.16 22110 2011.12.12 03 UNILEVER N. V., NL 10/2010 3/2012 
4 026340 2009.12.04 22167 2011.12.12 05 World Medicine, MD 4/2010 3/2012 
5 030106 2006.08.29 22174 2011.11.09 06,19,37 Rautaruukki Oyj, FI  3/2012 
6 028584 2011.02.07 22269 2012.01.19 07 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota  
Motor Corporation), JP 

6/2011  

7 028632 2011.02.15 22270 2012.01.19 29 Paramount International IP  
Holding Company, US 

4/2011  

8 028655 2011.02.18 22271 2012.01.19 05 SYNGENTA  
PARTICIPATIONS AG, CH 

5/2011  

9 028835 2011.03.14 22272 2012.01.30 07,08,35,37 MOTÎNGA Serghei, MD 6/2011  
10 026580 2010.03.31 22273 2012.01.20 09,35,36, 

38,41,42,45 
Facebook, Inc. (incorporated  
in the state of Delaware), US 

7/2010  

11 028030 2010.10.28 22274 2012.01.02 06,17,19,37 PROMSTROI-GRUP S.A., MD 1/2011 3/2012 
12 028462 2011.01.20 22275 2012.01.20 25 LAZU Silvia, MD 4/2011 3/2012 
13 028840 2011.03.16 22276 2012.01.16 35 SUNSAINE IMPEX S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
5/2011  

14 028896 2011.03.29 22277 2012.01.20 29 47 th PARALLEL S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

6/2011  

15 028949 2011.03.31 22278 2012.01.20 35,39 MELNICENCO Alexandr, MD 7/2011  
16 025823 2009.09.04 22279 2011.11.04 14 PHILIP MORRIS BRANDS  

SARL, CH 
11/2009 3/2012 

17 026947 2010.03.25 22280 2012.01.24 12 HONDA MOTOR CO., LTD., JP 6/2010  
18 028432 2011.01.12 22281 2012.01.24 12 GENERAL MOTORS LLC,  

a limited liability company 
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

4/2011  

19 028740 2011.02.15 22282 2012.01.24 06,07,08, 
09,12,16, 

17,20,35,42 

Avery Dennison Corporation,  
a Delaware Corporation, US 

6/2011  

20 027302 2010.06.10 22283 2012.02.08 38 GUTIUM Oleg, MD 10/2010 3/2012 
21 028295 2010.12.14 22284 2012.01.26 10,35 MEGAŞARM LUX S.R.L.,  

societate comercială, MD 
3/2011  

22 028639 2011.02.18 22285 2012.01.25 05 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2011 3/2012 

23 028887 2011.03.17 22286 2012.01.27 05,29,30,32 OAO "Compania UNIMILK", RU 6/2011  
24 028946 2011.03.30 22287 2012.01.27 03,16,21,35 TAROL-DD S.R.L., MD 6/2011  
25 028029 2010.10.27 22288 2012.02.01 33 FINLANDIA VODKA 

WORLDWIDE Ltd., a Finland 
corporation, FI 

1/2011 3/2012 

26 027886 2010.10.07 22291 2012.01.30 35,41,43 OLVEX S.R.L., firmă de producţie 
şi comerţ, MD 

12/2010  

27 028944 2011.03.29 22292 2012.01.30 34,35 GOGU Marin, MD 6/2011  
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28 028464 2011.01.20 22293 2012.01.31 03,09,14,16, 

18,20,21,24, 
25,26,28, 
36,38,41 

Manchester United Limited, GB 5/2011  

29 028465 2011.01.20 22294 2012.01.31 03,09,14,16, 
18,20,21,24, 
25,26,28,36, 

38,41 

Manchester United Limited, GB 5/2011  

30 028999 2011.04.07 22297 2012.02.06 34 Austria Tabak GmbH, AT 7/2011  
31 029021 2011.04.08 22298 2012.02.06 35,39 EFEST Irina, MD 

ROITMAN Irina, MD 

7/2011  

32 027937 2010.10.18 22299 2012.02.06 25,41,43 PONTI S.R.L., MD 1/2011 3/2012 
33 028076 2010.11.05 22300 2012.02.06 18,20 DOGANIC Serghei, MD 1/2011 3/2012 
34 028304 2010.12.13 22301 2012.01.31 02,07,09,10, 

11,16,28,35, 
37,38,39,41, 

42,45 

LG Corp., KR 6/2011  

35 028900 2011.03.18 22302 2012.01.31 25 VULCABRAS | AZALEIA - RS, 
CALCADOS E ARTIGOS 
ESPORTIVOS S.A., BR 

6/2011  

36 028194 2010.11.25 22303 2012.01.31 29,35 Debut-Sor S.R.L., MD 2/2011 3/2012 
37 028690 2011.02.24 22305 2012.02.02 05,29,30,32 OAO "Compania UNIMILK", RU 6/2011  
38 028691 2011.02.24 22306 2012.02.02 05,29,30,32 OAO "Compania UNIMILK", RU 6/2011  
39 028759 2011.03.04 22307 2012.02.03 05 Nissan Chemical Industries, Ltd., 

JP 
5/2011  

40 028889 2011.03.17 22308 2012.02.06 05,29,30,32 OAO "Compania UNIMILK", RU 6/2011  
41 028890 2011.03.17 22309 2012.02.06 05,29,30,32 OAO "Compania UNIMILK", RU 6/2011  
42 029017 2011.04.07 22310 2012.02.03 05 TEVA Operations Poland Sp.z o.o., 

PL 
7/2011  

43 028334 2010.12.21 22311 2012.02.01 30,35,43 UNITED WINE COMPANY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

3/2011 3/2012 

44 027415 2010.07.06 22312 2012.02.08 03,35 BUGA Petru, MD 9/2010 3/2012 
45 028430 2011.01.11 22314 2012.02.06 05,09,10, 

35,44 
BETA-MEDICA S.R.L., MD 4/2011  

46 028541 2011.02.01 22315 2012.02.06 35 Groupon, Inc., US 5/2011  
47 028558 2011.02.03 22316 2012.02.06 12 GENERAL MOTORS LLC,  

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

4/2011  

48 028762 2011.03.04 22317 2012.02.06 09,35,38,41 Netflix, Inc., a corporation  
of Delaware, US 

5/2011  

49 028765 2011.03.09 22318 2012.02.06 12 GENERAL MOTORS LLC,  
(a limited liability company 
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware), US 

5/2011  

50 028852 2011.03.15 22319 2012.02.06 05 ratiopharm GmbH, DE 5/2011  
51 027865 2010.09.28 22320 2012.02.06 16,29,30,35, 

39,41,43 
INTERBUREX S.R.L., MD 12/2010  

52 028610 2011.02.16 22321 2012.02.01 34 Harrington Development Inc., PA 5/2011  
53 028613 2011.02.16 22322 2012.02.01 34 Harrington Development Inc., PA 5/2011  
54 028614 2011.02.16 22323 2012.02.01 34 Harrington Development Inc., PA 5/2011  
55 028617 2011.02.16 22324 2012.02.01 34 Harrington Development Inc., PA 5/2011  
56 028620 2011.02.16 22325 2012.02.01 34 Harrington Development Inc., PA 5/2011  
57 028622 2011.02.16 22326 2012.02.01 34 Harrington Development Inc., PA 5/2011  
58 028898 2011.03.29 22327 2012.02.06 39 CHEIE-TUR S.R.L., MD 6/2011  
59 027659 2010.09.06 22328 2012.02.08 09,11,35 SENTAU S.R.L., MD 1/2011 3/2012 
60 028986 2011.04.04 22329 2012.02.07 30,31,35 ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 7/2011  
61 028459 2011.01.20 22330 2012.02.09 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 5/2011  
62 028594 2011.02.08 22331 2012.02.09 30 Cadbury Ireland Limited, IE 6/2011  
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63 028601 2011.02.10 22332 2012.02.09 30 Cadbury Ireland Limited, IE 6/2011  
64 026584 2010.04.08 22333 2012.02.06 35 Ravilinix S.R.L., MD 7/2010 3/2012 
65 028708 2011.02.28 22334 2012.02.09 32,33,35 MONISTAR S.R.L., MD 5/2011  
66 028806 2011.03.16 22335 2012.02.10 18 SISCO-COZIRSCAIA Oxana, MD 5/2011  
67 028384 2011.01.05 22336 2012.02.10 35 Acvilin-Grup S.R.L., MD 6/2011  
68 028643 2011.02.16 22337 2012.02.10 35,36 INVEST LEASING S.R.L., MD 5/2011  
69 028698 2011.02.24 22338 2012.02.10 16,35 IMPERIOLI S.R.L., MD 5/2011  
70 029112 2011.04.20 22339 2012.02.13 25 REZUAN S.R.L., MD 8/2011  
71 025900 2009.09.23 22340 2012.02.13 35 Ideea-Prim S.R.L., societate  

comercială, MD 
12/2009 3/2012 

72 027868 2010.09.29 22341 2012.02.13 02,19,35,39 ADEPLAST S.A., societate 
comercială, RO 

12/2010  

73 028068 2010.11.03 22342 2012.02.22 38 IFTODI Dmitri, MD 1/2011 3/2012 
74 028554 2011.02.02 22343 2012.02.16 05 AVENTISUB II INC., US 4/2011  
75 028665 2011.02.21 22344 2012.02.15 32 GUŢU Serghei, MD 5/2011  
76 028714 2011.02.28 22345 2012.02.15 09 Kabushiki Kaisha Toshiba, also 

trading as Toshiba Corporation, JP 
6/2011  

77 028747 2011.03.03 22346 2012.02.14 33 VINURI IALOVENI S.A., MD 5/2011  
78 028867 2011.03.17 22347 2012.02.15 07 ADVALOREM S.R.L., societate 

comercială, MD 
7/2011  

79 028870 2011.03.17 22348 2012.02.15 08 ADVALOREM S.R.L., societate 
comercială, MD 

7/2011  

80 028959 2011.03.31 22349 2012.02.15 10 Bayer HealthCare LLC,  
a Delaware limited liability  
company, US 

6/2011  

81 027674 2010.08.23 22350 2012.01.24 03 UNILEVER N. V., NL 11/2010 3/2012 
82 028388 2011.01.10 22351 2012.02.20 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 

societate comercială, MD 
3/2011  

83 028389 2011.01.10 22352 2012.02.20 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

3/2011  

84 028390 2011.01.11 22353 2012.02.20 32,33,35,39 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

3/2011  

85 028506 2011.01.31 22354 2012.02.20 11,35 TINA SERVICE S.R.L., MD 8/2011  
86 028608 2011.02.16 22355 2012.02.13 34 Harrington Development Inc., PA 5/2011  
87 028671 2011.02.23 22356 2012.02.20 02,35 ZINCENCO Alexandr, MD 5/2011 3/2012 
88 028911 2011.03.23 22357 2012.02.20 09,16,35, 

38,41,42 
DAAC SYSTEM INTEGRATOR 
S.R.L., MD 

6/2011  

89 029002 2011.04.06 22358 2012.02.20 38 Orange Brand Services Limited, 
GB 

7/2011  

90 029003 2011.04.06 22359 2012.02.20 38 Orange Brand Services Limited, 
GB 

7/2011  

91 029104 2011.04.18 22360 2012.02.13 39,43 IANGURSKAIA Natalia, MD 8/2011  
92 029105 2011.04.13 22361 2012.02.20 03 URSU Constantin, MD 8/2011  
93 029182 2011.05.06 22363 2012.02.20 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 8/2011  
94 029466 2011.07.19 22364 2012.02.20 35,42 Asociaţia Patronală în domeniul 

Conformităţii Produselor din Repu-
blica Moldova, MD 

9/2011  

95 028508 2011.02.02 22367 2012.02.16 29,31,32,33, 
35,43,44 

AMG-Agro Management Grup 
S.R.L., societate comercială, MD 

4/2011  

96 028531 2011.02.01 22368 2012.02.17 01 Union Carbide Corporation,  
corporaţie din statul New York, US 

5/2011  

97 028533 2011.02.01 22369 2012.02.17 01 Union Carbide Corporation,  
corporaţie din statul New York, US 

5/2011  

 
 



MĂRCI  MD -  BOPI 3/2012   

 109

Lista m ărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2R 28 2021.10.19 05 BEIERSDORF AG, DE 
Unnastrasse 48, 20253, Hamburg, Germania 

 2/1994 

2 R 7005 2019.01.21 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

9/1999 3/2000 

3 R 7927 2020.09.07 35 POLIPROIECT S.A., MD 
Str. Nicolai Dimo  nr. 1/1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

12/2000 5/2001 

4 R 8385 2021.01.17 33 PANUŞ Grigore, MD 
Str. Armenească nr. 30, ap. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/2001 12/2001 

5 R 8743 2021.12.14 32,33 TOMAI-VINEX S.A., societate comercială, MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801, Comrat, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

2/2002 7/2002 

6 R 8903 2021.07.31 01,02,19, 
35,37 

AGAT-D S.R.L., MD 
Str. Lunca Bîcului nr. 28/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

4/2002 9/2002 

7 R 8906 2021.08.06 09 ADC Telecommunications, Inc., US 
13625 Technology Drive, Eden Prairie, MN 
55344-2252, Statele Unite ale Americii 

4/2002 9/2002 

8 R 9010 2021.09.25 29,30,32 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2002 10/2002 

9 R 9011 2021.09.25 29,30,32 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2002 10/2002 

10 R 9012 2021.09.25 29,30,32 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2002 10/2002 

11 R 9013 2021.09.25 29,30,32 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2002 10/2002 

12 R 9014 2021.09.25 29,30,32 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2002 10/2002 

13 R 9015 2021.09.25 29,30,32 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2002 10/2002 

14 R 9016 2021.09.25 29,30 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2002 10/2002 

15 R 9017 2021.09.25 29,30,32 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2002 10/2002 

16 R 9018 2021.09.25 29,30,32 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

5/2002 10/2002 

17 R 9054 2021.10.17 29,30,32 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

6/2002 11/2002 

18 R 9099 2021.08.23 33,35 DIACONU Vasilii, MD 
Str. Suceava nr. 159,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

7/2002 12/2002 
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19 R 9100 2021.08.23 33,35 DIACONU Vasilii, MD 
Str. Suceava nr. 159,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

7/2002 12/2002 

20 R 9105 2021.10.12 12 Mitsubishi Corporation, JP 
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8086, Japonia 

7/2002 12/2002 

21 R 9106 2021.10.12 12 Mitsubishi Corporation, JP 
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8086, Japonia 

7/2002 12/2002 

22 R 9133 2021.12.25 36 BANCA COMERCIALĂ  
"BANCA SOCIALĂ"  S.A., MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 61,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7/2002 12/2002 

23 R 9179 2021.10.25 05 EUROFARMACO  S.A., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

8/2002 1/2003 

24 R 9268 2021.12.21 16,21,33, 
35,39,42 

CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

10/2002 3/2003 

25 R 9276 2022.01.18 05 EGIS Gyogyszergyar Nyilvanosan Mukodo 
Reszvenytarsasag, HU 
Kereszturi ut 30-38, H-1106 Budapest, Ungaria 

10/2002 3/2003 

26 R 9277 2021.12.05 05,35 VERMODJE S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A,  
MD-2088, Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova 

10/2002 3/2003 

27 R 9668 2021.09.25 29,30 SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

28 R 9849 2021.12.25 02 PPG Industries Ohio, Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform regulilor statului Delaware, US 
3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
Statele Unite ale Americii 

6/2003 11/2003 
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V 
Design industrial / Industrial design  

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed 
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial designs 
registration certificates, and renewed industrial designs under the national procedure shall be published 
in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). The Bulletin comprises both bibliographic data in French, English and Spanish and 
registered industrial design reproductions and is exposed over the Internet on the WIPO site, accessible 
to the public. In BOPI shall be published the lists of industrial designs registered in the Republic of 
Moldova, arranged in the order of the international registration numbers and of the ICID classes, as well 
as of those renewed in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international registration 
numbers. 

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 

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 INFORMA ŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF 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 L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners forfeited of rights through non-payment of the issuance fee for the industrial design 
registration certificates 

MK4L  Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within  
3 months following the date of publication of those applications in BOPI. 

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (9) Cl. 02-04  

(21) f 2011 0085 

(22) 2011.12.16 
(28) 6 

(71) TEXTIL FLOARE S.R.L., MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 

Republica Moldova 
(74) Chiroşca Dorian 
(54) Încălţăminte  

 
(55) 
 

 
1.1 

 

1.2 
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(21)   f 2011 0085 
 

 

1.3  2.1 

 
 

 
2.2  2.3 
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(21)   f 2011 0085 
 

 
3 

 

4.1 

 

 

 
4.2  4.3 
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(21)   f 2011 0085 
 

 
5.1 

 

 
5.2 

 

6.1 

 
 

 
 
 

 



MD - BOPI 3/2012     DESIGN 
 

 120 

(21)   f 2011 0085 
 

 
6.2 

 

 
 

 
(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2012 0002 

(22) 2012.01.13 
(28) 1 

(71) BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 

MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Butelie  

 

(55) 
 
 

  

 
1.1  1.2  1.3 
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(51) LOC (9) Cl. 09-05  

(21) f 2012 0004 

(22) 2012.01.24 
(28) 3 
 

(71)(72) BORDEA Dumitru, MD 
Str. Duminica Mare nr. 1,  

 MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
(74) ŞCERBANIUC Sergiu 
(54) Capsule ambalaj pentru produse 

parafarmaceutice  

 
(55) 

 
 

 

 

1  2 

 

3 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2011 0077 

(22) 2011.12.01 
(28) 1 

(71) ABRO INDUSTRIES, INC., US 
3580 Blackthorn Court, South Bend, Indiana, 

46628, Statele Unite ale Americii 
(74) COLIVAŞCO Serghei 
(54) Etichet ă 

 
(55) 
 

 
1 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2012 0001 

(22) 2012.01.12 
(28) 4 
(71) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Etichet ă şi ornamente decorative pentru 

etichet ă 

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
 

 
1 

 
 
 

  

2  3  4 
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(51) LOC (9) Cl. 23-01  

(21) f 2011 0068 

(22) 2011.09.27 
(28) 6 
(71)(72) BARBUL Nicolai, MD 

Str. Păcii nr. 14, MD-4823, Goianul-Nou, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) CRASNOVA Nadejda 
(54) Cuplaje nedemontabile a ţevilor de poli-

etilen ă şi de o ţel şi subansambluri de 
intrare-ie şire a conductei polimere de gaz  

 

(55) 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
1.1  1.2  2.1  2.2  3.1  3.2  4.1 

   

 
4.2  5.1  5.2  6.1 
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(21) f 2011 0068 
 

 

 
6.2 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  

de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform 
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea  

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr.  

certifica-
tului 

(15) 

Data 
înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de de-

sene şi mo-
dele indus- 

triale  

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1372 2012.02.14 2016.05.03 f 2011 0038 2011.05.03 09-05 6 UZUN Valentina, MD 

Str. Sadovaia nr. 24, 
MD-6113, Cazaclia, 
UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

9/2011 

2 1373 2012.02.13 2016.01.28 f 2011 0005 2011.01.28 19-08 2 MAŞCAUŢAN Eduard, 
MD 
Str-la Hotinului nr. 13, 
MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2011 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în februarie 2012 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1360 02-02 f 2011 0018 2011.02.24 18 OTKRÎTOE AKŢIONERNOE 

OBŞCESTVO "NEFTEANAIA 
KOMPANIA "LUKOIL", RU 

12/2011 

2 1361 07-02 f 2011 0019 2011.03.02 99 ORLENCO Andrei, MD 12/2011 
3 1362 09-03 f 2010 0094 2010.11.08 4 ŞOILIŢÎ Grigore, MD 12/2011 
4 1363 09-05 f 2010 0102 2010.12.17 12 UZUN Valentina, MD 12/2011 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului  

de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene  
şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de desene 
şi modele  

industriale reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 408 2017.01.25 f 2002 0009 2002.01.25 09-01 2 ICS "SUVOROV VIN" 
S.R.L., MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2002 
7/2003 

2 414 2017.02.07 f 2002 0016 2002.02.07 11-05 10 ŞERIF, OBŞCESTVO  
S OGRANICENNOI 
OTVETSTVENNOSTIU, MD 
Str. Şevcenco nr. 81, ap. 11, 
MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

11/2002 
7/2003 

3 1011 2016.10.17 f 2006 0097 2006.10.17 11-05 4 FORNETTI-MOL S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU 
CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Armenească nr. 63, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

9/2007 
5/2008 

4 1025 2017.02.02 f 2007 0012 2007.02.02 09-01;  
07-01 

3 ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Stejarilor nr. 20,  
MD-3500, Orhei,  
Republica Moldova 

12/2007 
8/2008 

5 1029 2017.02.12 f 2007 0016 2007.02.12 09-01 1 ESMALDA S.R.L., MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2007 
11/2008 
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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 interna ţională  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului 

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului şi 

modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/074356 2010.09.13 ALFRED KÄRCHER 
GMBH & CO. KG, DE 

Aspirator cu vacuum / 
Vacuum cleaners / 
Aspirateurs 

15-05 4 2015.09.13 8/2011 

2 DM/074570 2010.09.13 ALFRED KÄRCHER 
GMBH & CO. KG, DE 

Părţi ale instalaţiilor de 
spălat pentru 
autovehicule; instalaţii 
de spălare pentru 
autovehicule / Parts of 
washing installations for 
motor cars; washing 
installations for motor 
cars / Parties 
d'installations de lavage 
pour automobiles; 
installations de lavage 
pour automobiles 

15-05 11 2015.09.13 8/2011 

3 DM/075678 2011.03.22 CHOPARD 
INTERNATIONAL 
SA, CH 

Ceasuri; ceasuri-
cronograf; cadran / 
Watches; chronograph 
watches; dial / Montres; 
montres chronographes; 
cadran 

10-02, 
07 

15 2016.03.22 8/2011 

4 DM/075742 2011.03.31 NEMIROFF 
INTELLECTUAL 
PROPERTY 
ESTABLISHMENT, LI 

Butelie / Bottle / 
Bouteille 

09-01 1 2016.03.31 8/2011 

5 DM/075966 2011.03.09 
 

2010.11.19, 
001783937, 

UA 

PRZEDSIEBIOR-
STWO 
PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-
USLUGOWE 
"WKRET-MET-
KLIMAS" SPÓLKA 
JAWNA, PL 

Dibluri de perete pentru 
şuruburi sau cuie / Wall 
plugs for screw or nail / 
Chevilles murales pour 
vis ou clous 

08-08 2 2016.03.09 8/2011 

6 DM/076010 2011.03.09 
 

2010.10.01, 
001762386, 

EM; 
2010.11.19, 
001783879, 

EM 

"KLIMAS WKRET-
MET" SPÓŁKA 
Z.O.O., PL 

Părţi de dibluri de izolare 
pentru şuruburi sau 
cuie; dibluri de izolare 
pentru şuruburi sau 
cuie; parte a cuiului / 
Parts of insulation plugs 
for screws or nails; 
insulation plugs for 
screws or nails; part of 
nail / Partie des chevilles 
pour vis ou clou 
d'installation de 
materieles d'isolations; 

08-08 7 2016.03.09 8/2011 
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cheville pour vis ou clou 
d'installation des 
materieles d'isolations; 
partie de clou 

7 DM/076035 2011.03.23 CHRISTIAN DIOR 
COUTURE, FR 

Ceasuri de mână / 
Watches / Montres 

10-02 4 2016.03.23 8/2011 

8 DM/076482 2011.07.26 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / Wrist 
watch / Montre-bracelet 

10-02 1 2016.07.26 8/2011 

9 DM/076483 2011.07.26 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Etui / Case / Étui 03-01 1 2016.07.26 8/2011 

10 DM/076485 2011.07.27 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână; 
mecanisme pentru 
ceasuri / Wrist watches; 
watch movements / 
Montres-bracelets; 
mouvements de montres 

10-02 10 2016.07.27 8/2011 

11 DM/076523 2011.07.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas / Clock / Horloge 10-01 1 2016.07.28 8/2011 

12 DM/076539 2011.08.02 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2016.08.02 8/2011 

13 DM/076540 2011.08.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2016.08.03 8/2011 

14 DM/076541 2011.08.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2016.08.03 8/2011 

15 DM/076542 2011.08.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2016.08.03 8/2011 

16 DM/076562 2011.08.09 JÖRG VEIT, DE Inel; brăţară; pandantiv / 
Ring; bracelet; pendant / 
Bague; bracelet; 
pendentif 

11-01 3 2016.08.09 8/2011 

17 DM/076572 2011.08.15 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Cutie pentru ceas cu 
brăţară; cutie pentru 
ceas / Watch case with 
band; watch case /  
Boîte de montre avec 
bracelet; boîte de 
montre 

10-07 2 2016.08.15 8/2011 

18 DM/076573 2011.08.15 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Brăţară; colier; 
pandantiv / Bracelet; 
necklace; pendant / 
Bracelet; collier; 
pendentif 

11-01 3 2016.08.15 8/2011 

19 DM/076589 2011.07.25 
 

2011.02.23, 
001825209, 

EM 

S.OLIVER BERND 
FREIER GMBH & 
CO. KG LEGAL 
DEPARTMENT, DE 

Desen pentru ţesătură / 
Fabric pattern / Motif 
décoratif pour tissu 

32-00 1 2016.07.25 8/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 DM/076595 2011.08.11 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2016.08.11 8/2011 

21 DM/076596 2011.08.11 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2016.08.11 8/2011 

22 DM/076607 2011.08.22 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
 (THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte de 
montre 

10-07 1 2016.08.22 8/2011 

23 DM/076608 2011.08.22 MONTRES JAQUET 
DROZ SA 
(MONTRES JAQUET 
DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 
DROZ LTD.), CH 

Cadran / Dial / Cadran 10-07 1 2016.08.22 8/2011 

24 DM/076626 2011.08.10 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Cercei; brăţări; colier; 
inele; pandantiv / 
Earrings; bracelets; 
necklace; rings; pendant / 
Boucles d'oreilles; 
bracelets; collier; 
bagues; pendentif 

11-01 14 2016.08.10 8/2011 

25 DM/076632 2011.06.14 
 

2010.12.14, 
201006508-5, 

TR; 
2010.12.14, 

201006508-3, 
TR; 

2010.12.14, 
201006508-4, 

TR 

KALEKİM KİMYEVİ 
MADDELER SANAYİ 
VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, 
TR 

Ambalaje / Packages / 
Emballages 

09-03 3 2016.06.14 8/2011 

26 DM/076642 2011.08.26 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2016.08.26 8/2011 

27 DM/076648 2011.07.28 
 

2011.04.01, 
D1100048, 

HU 

ATTILA SOLTÉSZ-
NAGY, HU 

Paturi pentru bronzare / 
Tanning bed / Bancs 
solaires 

25-03 2 2016.07.28 8/2011 
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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, data prevăzută de expirare  

a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular,  

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
03-01 DM/076483 2011.07.26 ETA SA 

MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Etui / Case / Étui 1 2016.07.26 8/2011 

08-08 DM/075966 2011.03.09 
 

2010.11.19, 
001783937, 

UA 

PRZEDSIEBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-
USLUGOWE  
"WKRET-MET-
KLIMAS" SPÓLKA 
JAWNA, PL 

Dibluri de perete pentru 
şuruburi sau cuie / Wall 
plugs for screw or nail / 
Chevilles murales pour 
vis ou clous 

2 2016.03.09 8/2011 

08-08 DM/076010 2011.03.09 
 

2010.10.01, 
001762386, 

EM;  
2010.11.19, 
001783879, 

EM 

"KLIMAS WKRET-
MET" SPÓLKA  
Z.O.O., PL 

Părţi de dibluri de 
izolare pentru şuruburi 
sau cuie; dibluri de 
izolare pentru şuruburi 
sau cuie; parte a cuiului / 
Parts of insulation plugs 
for screws or nails; 
insulation plugs for 
screws or nails; part of 
nail / Partie des 
chevilles pour vis ou 
clou d'installation de 
materieles d'isolations; 
cheville pour vis ou clou 
d'installation des 
materieles d'isolations; 
partie de clou 

7 2016.03.09 8/2011 

09-01 DM/075742 2011.03.31 NEMIROFF 
INTELLECTUAL 
PROPERTY 
ESTABLISHMENT, LI 

Butelie / Bottle / 
Bouteille 

1 2016.03.31 8/2011 

09-03 DM/076632 2011.06.14 
 

2010.12.14, 
201006508-5, 

TR;  
2010.12.14, 

201006508-3, 
TR;  

2010.12.14, 
201006508-4, 

TR 

KALEKIM KIMYEVI 
MADDELER SANAYI 
VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, TR 

Ambalaje / Packages / 
Emballages 

3 2016.06.14 8/2011 

10-01 DM/076523 2011.07.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas / Clock / Horloge 1 2016.07.28 8/2011 

10-02 DM/076035 2011.03.23 CHRISTIAN DIOR 
COUTURE, FR 

Ceasuri de mână / 
Watches / Montres 

4 2016.03.23 8/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-02 DM/076482 2011.07.26 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / Wrist 
watch / Montre-bracelet 

1 2016.07.26 8/2011 

10-02 DM/076485 2011.07.27 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână; 
mecanisme pentru 
ceasuri / Wrist watches; 
watch movements / 
Montres-bracelets; 
mouvements de 
montres 

10 2016.07.27 8/2011 

10-02 DM/076539 2011.08.02 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2016.08.02 8/2011 

10-02 DM/076540 2011.08.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2016.08.03 8/2011 

10-02 DM/076541 2011.08.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2016.08.03 8/2011 

10-02 DM/076542 2011.08.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

2 2016.08.03 8/2011 

10-02 DM/076595 2011.08.11 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2016.08.11 8/2011 

10-02 DM/076596 2011.08.11 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2016.08.11 8/2011 

10-02 DM/076642 2011.08.26 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2016.08.26 8/2011 

10-02, 
07 

DM/075678 2011.03.22 CHOPARD 
INTERNATIONAL SA, 
CH 

Ceasuri; ceasuri-
cronograf; cadran / 
Watches; chronograph 
watches; dial / Montres; 
montres chronographes; 
cadran 

15 2016.03.22 8/2011 

10-07 DM/076572 2011.08.15 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Cutie pentru ceas cu 
brăţară; cutie pentru 
ceas / Watch case with 
band; watch case /  
Boîte de montre avec 
bracelet; boîte de 
montre 

2 2016.08.15 8/2011 

10-07 DM/076607 2011.08.22 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte de 
montre 

1 2016.08.22 8/2011 

10-07 DM/076608 2011.08.22 MONTRES JAQUET 
DROZ SA (MONTRES 
JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 
DROZ LTD.), CH 

Cadran / Dial / Cadran 1 2016.08.22 8/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
11-01 DM/076562 2011.08.09 JÖRG VEIT, DE Inel; brăţară; pandantiv / 

Ring; bracelet; pendant / 
Bague; bracelet; 
pendentif 

3 2016.08.09 8/2011 

11-01 DM/076573 2011.08.15 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Brăţară; colier; 
pandantiv / Bracelet; 
necklace; pendant / 
Bracelet; collier; 
pendentif 

3 2016.08.15 8/2011 

11-01 DM/076626 2011.08.10 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Cercei; brăţări; colier; 
inele; pandantiv / 
Earrings; bracelets; 
necklace; rings; pendant / 
Boucles d'oreilles; 
bracelets; collier; 
bagues; pendentif 

14 2016.08.10 8/2011 

15-05 DM/074356 2010.09.13 ALFRED KARCHER 
GMBH & CO. KG, DE 

Aspirator cu vacuum / 
Vacuum cleaners / 
Aspirateurs 

4 2015.09.13 8/2011 

15-05 DM/074570 2010.09.13 ALFRED KARCHER 
GMBH & CO. KG, DE 

Părţi ale instalaţiilor de 
spălat pentru 
autovehicule; instalaţii 
de spălare pentru 
autovehicule / Parts of 
washing installations for 
motor cars; washing 
installations for motor 
cars / Parties 
d'installations de lavage 
pour automobiles; 
installations de lavage 
pour automobiles 

11 2015.09.13 8/2011 

25-03 DM/076648 2011.07.28 
 

2011.04.01, 
D1100048,  

HU 

ATTILA SOLTÉSZ-
NAGY, HU 

Paturi pentru bronzare / 
Tanning bed / Bancs 
solaires 

2 2016.07.28 8/2011 

32-00 DM/076589 2011.07.25 
 

2011.02.23, 
001825209, 

EM 

S.OLIVER BERND 
FREIER GMBH & CO. 
KG LEGAL 
DEPARTMENT, DE 

Desen pentru ţesătură / 
Fabric pattern / Motif 
décoratif pour tissu 

1 2016.07.25 8/2011 
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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 interna ţională  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi 
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. 

BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/037206 SONIA RYKIEL PARFUMS-BEAUTÉ 

(SOCIÉTÉ ANONYME), FR 
1 2016.08.12(3R) 12/1997 8/2011 

2 DM/038123 NOVARTIS AG, CH 3 2016.11.05(3R) 12/1997 8/2011 

3 DM/038303 IMPERIA & MONFERRINA S.P.A., IT 1 2016.11.21(3R) 12/1997 8/2011 

4 DM/056887 SONY OVERSEAS SA, CH 2 2016.08.06(2R) 4/2002 8/2011 

5 DM/057220 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2016.08.24(2R) 5/2002 8/2011 

6 DM/057650 MAXX GMBH GESELLSCHAFT FÜR 
SCHUTZRECHTSVER-WERTUNG, DE 

9 (1,2,4,6,7, 
8,9,11,12) 

2016.08.15(2R) 6/2002 8/2011 

7 DM/058131 BRANDBREW S.A., LU 1 2016.11.27(2R) 8/2002 8/2011 

8 DM/058145 MAXX GMBH GESELLSCHAFT FÜR 
SCHUTZRECHTSVER-WERTUNG, DE 

6 (1,2,3,4,7,8) 2016.08.15(2R) 8/2002 8/2011 

9 DM/058822 UNDERBERG KG, DE 28 2016.11.26(2R) 10/2002 8/2011 

10 DM/061170 KONINKLIJKE PHILIPS 
ELECTRONICS N.V., NL 

1 2016.10.30(2R) 5/2003 8/2011 

11 DM/068086 DAIMLER AG, DE 4 2016.08.02(1R) 6/2007 8/2011 

12 DM/068092 FERRARI S.P.A., IT 4 2016.08.03(1R) 6/2007 8/2011 

13 DM/068093 FERRARI S.P.A., IT 1 2016.08.03(1R) 6/2007 8/2011 

14 DM/068098 MONTRES TUDOR S.A., CH 5 2016.08.23(1R) 6/2007 8/2011 

15 DM/068110 BURG DARIO, IT 

PAPAROT IVANO, IT 

3 2016.08.25(1R) 1/2007 8/2011 

16 DM/068211 GUSTAV KLAUKE GMBH, DE 6 2016.08.03(1R) 6/2007 8/2011 

17 DM/068285 S.C.ARABESQUE S.R.L., RO 1 2016.08.28(1R) 3/2007 8/2011 

18 DM/068570 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

2 2016.10.30(1R) 3/2008 8/2011 
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 

din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments produced in the legal status of the applica-

tions and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses the-

reof; data relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reins-

tated titles of protection; deprivations of rights; data relating to the assignment, license, pledge and 

franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modific ărilor  

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. depozit Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

028119 - 2/2011 (511)  
35 - publicitate; gestiunea afaceri-
lor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii 
de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine. 

(511)  
35 - publicitate; gestiunea afaceri-
lor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii 
de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine; toate ser-
viciile sus-menţionate referitoare 
la  produsele din clasa 03. 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

029955 - 1/2012 (730) 
SALABAŞ Serghei, MD 
Str. Voroşilov nr. 113,  
MD-5722, Parcani, Slobozia, 
Republica Moldova 
 
LAZAROV Vladimir, BG 
Str. 4 Dimiter Hadjikotsev, Plevna, 
Postal Code: 1421, Bulgaria 

(730) 
SALABAŞ Serghei, MD 
Str. Voroşilov nr. 113,  
MD-5722, Parcani, Slobozia, 
Republica Moldova 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

029196 - 9/2011 (730) 
Schering-Plough Ltd., 
corporaţie organizată conform 
legilor Elveţiei, CH 

(730)  
MSD International Holdings 
GmbH, CH 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

028206 - 4/2011 (540)  
 

 

(540)  
 

 
5 Marcă 010839 9133 7/2002 

12/2002 
(730) 
 BANCA SOCIALĂ, BANCĂ 
COMERCIALĂ  PE ACŢIUNI, MD 

(730)  
BANCA COMERCIALĂ "BANCA 
SOCIALĂ" S.A., MD 

6 Marcă 
 

010027 8557 11/2001 
4/2002 

 

(730) 
ARCAŞUL S.A.,  
fabrică de bere, MD 
Str. Mihai Sadoveanu nr. 35, 
MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(730) 
"BEERMASTER" S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Sadoveanu nr. 35,  
MD-3121, Bălţi,  
Republica Moldova 

7 Marcă  026442 21247 5/2010 
3/2011 

(540)  

 
 
(526) 
Dreptul exclusiv nu se extinde 
asupra elementelor 
„CRISTALINĂ”, „PURCARI”. 

(540) 

 
 
(526) 
Dreptul exclusiv nu se extinde 
asupra elementului 
„CRISTALINĂ”. 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 Marcă  026443 21248 5/2010 

3/2011 
(540)  
 

 
 
(526) 
Dreptul exclusiv nu se extinde 
asupra elementelor  
„Cristalină, de Purcari, apa 
minerală naturală de masă” ,  
cu excepţia executării grafice 
deosibite. 

(540)  
 

 
 
(526) 
Dreptul exclusiv nu se extinde 
asupra elementului  
„Cristalină, apa minerală naturală 
de masă” , cu excepţia executării 
grafice deosibite 

9 Marcă 010613 10052 9/2003 
2/2004 

(730)  
PLUS ASCONI S.R.L., MD 

(730)  
EVER VIN S.R.L., MD 

10 Marcă 
 

016099 13613 1/2006 
6/2006 

(730) 
Fort James Operating Company, 
corporaţie din statul Virginia, US 

(730) 
Fort James Operating Company, 
corporaţie din statul  Delaware, US 

11 Marcă 003222 R 2028 9/1995 
6/2005 

(730)  
Pharmacia Italia S.p.A., IT 
Via Robert Koch, 1.2-20152  
Milan, Italia 

(730)  
Pfizer Italia S.r.l., IT 
Via SS 156 Km. 50, Borgo San 
Michele, Latina, Italia 

12 Marcă  010721 9083 8/2002 
11/2002 

(730) 
695 East Main Street, Stamford, 
Connecticut 06904-2350,  
Statele Unite ale Americii 

(730) 
120 Long Ridge Road, Stamford, 
Conecticut 06902,  
Statele Unite ale Americii 

13 Marcă  009981 8450 9/2001 
2/2002 

10/2011 
12/2011 

(730) 
Chemtura USA Corporation  
(New Jersey Corporation), US 

(730) 
Chemtura  Corporation 
(Delaware Corporation), US 

14 Marcă  002192 R1142 3/1995 
10/2004 

(730) 
PMPI LLC, US 

(730)  
Philip Morris International Finance 
Corporation, US 

15 Mărci 008983 
 
 
 
 

009172 

R 7583 
 
 
 
 

R 8050 

5/2000 
12/2000 
12/2009 

 
 

8/2000 
10/2002 
2/2010 

(730) 
Philip Morris International Finance 
Corporation, US 
 
 

(730)  
PHILIP MORRIS GLOBAL 
BRANDS INC., US 
 
 

16 Marcă  001110 R 748 12/1994 
4/2005 

(730) 
MAYTAG INTERNATIONAL, 
INC., US 
2000 N. M-63, Benton Harbor, 
Michigan 49022-2692,  
Statele Unite ale Americii 

(730) 
MAYTAG PROPERTIES LLC., 
US 
500 Renaissance Drive, Suite 101,  
St. Joseph, Michigan 49085, 
Statele Unite ale Americii 

17 Marcă  021574 17339 7/2008 
12/2008 

(730)  
MEIJI SEIKA KAISHA, LTD., JP 

(730)  
Meiji Seika Pharma Co., Ltd., JP 

18 Marcă  003394 R 2294 11/1995 
 5/2005 

 
 

(730)  
RHODIA ENGINEERING PLAS-
TICS S.A.S., FR 
Avenue Ramboz, 69190 Saint-
Fons, Franţa 

(730)  
RHODIA OPERATIONS, FR 
 
40 rue de la Haie Coq-93306 
AUBERVILLIERS, Franţa 

19 Mărci 004539 
 
 

005391 

R 4360 
 
 

R 4912 

7/1996 
2/1997 

  
4/1997 
9/1997 

10/2006 

(730) 
SCHERING - PLOUGH Ltd., CH 
 
Weystrasse 20, P.O.Box  
CH-6000 Lucerne 6, Elveţia 
 

(730) 
MSD International Holdings 
GmbH, CH 
Weystrasse 20, CH-6000, 
Lucerne 6, Elveţia 
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1 2 3 4 5 6 7 
20 Mărci  020181 

 
 

020123 
 
 

020124 
 

024654 
 

024655 

15996 
 
 

16129 
 
 

16130 
 

19253 
 

19254 

9/2007 
2/2008 

 
10/2007 
3/2008 

 
 
 

2/2009 
1/2010 

 

(730) 
Schering-Plough Ltd., corporaţie 
organizată conform legilor 
Elveţiei, CH 
 

(730) 
MSD International Holdings 
GmbH, CH 
 

21 Mărci  016829 
 
 

016835 

13950 
 
 

13953 

4/2006 
9/2006 

 

(730)  
Schering-Plough Ltd., CH 
 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 
6000, Lucerne 6, Elveţia 

(730)  
MSD International Holdings 
GmbH, CH 
Weystrasse 20,  
CH- 6000, Lucerne 6, Elveţia 

22 Mărci  001373 
 

001358 
 
 

001364 
 

001374 
 
 
 

001371 
 

001372 
 

001379 

R 305 
 

R 306 
 
 

R 309 
 

R 310 
 
 
 

R 311 
 

R 312 
 

R 324 

7/1994 
1/2004 
4/2004 
6/2004 

 
7/1994 
1/2004 
4/2004 
6/2004 
6/2007 

 
7/1994 
1/2004 
4/2004 
6/2004 

 

(730)  
Wyeth (o corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware), US 
 

(730)  
Wyeth LLC, US 
 

23 Mărci  001378 
 
 
 

001367 
 
 
 

013573 
 

013574 

R 327 
 
 
 

R 1836 
 
 
 

11078 
 

11079 

7/1994 
1/2004 
4/2004 
1/2005 

1/1997 
8/1995 
1/2005 

 
3/2004 
9/2004 

 

(730)  
Wyeth, US 
 

(730)  
Wyeth LLC, US 
 

24 Mărci 007277 
 
 
 

007548 
 
 
 

007587 
 
 
 
 

008941 

R 6272 
 
 
 

R 6440 
 
 
 

R 6442 
 
 
 
 

R 7505 

10/1998 
  4/1999 
12/2007 

 
12/1998 
6/1999 
4/2004 
3/2008 

12/1998 
6/1999 
4/2004 
5/2008 

 
3/2000 
9/2000 

12/2009 

(730)  
Wyeth, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
 

(730)  
Wyeth LLC, US 
 

25 Mărci  002033 
 
 
 

007437 
 
 
 

007436 
 
 
 

R 833 
 
 
 

R 6384 
 
 
 

R 6785 
 
 
 

1/1995 
1/2004 
4/2004 
3/2005 

11/1998 
 4/2004 
 5/2008 

 
5/1999 

11/1999 
4/2004 
3/2008 

(730) 
Wyeth, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730)  
Wyeth LLC, US 
 
 
Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940, Statele Unite 
ale Americii 
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008156 
 
 
 

008188 
 
 

008261 
 
 

008218 
 
 

008332 
 
 

008334 
 
 

008384 
 
 

007945 
 
 
 

010404 
 

R 6811 
 
 
 

R 6814 
 
 

R 6892 
 
 

R 6903 
 
 

R 6973 
 
 

R 6974 
 
 

R 7163 
 
 

R 7342 
 
 
 

R 8820 

6/1999 
12/1999 
4/2004 
8/2008 

 
 
 

7/1999 
1/2000 
4/2004 

12/2008 
 
 

8/1999 
2/2000 
4/2004 

12/2008 
 
 

10/1999 
 4/2000 

 
12/1999 
 6/2000 
5/2008 

 
3/2002 
8/2002 
7/2011 

26 Mărci  020930 
 
 

021259 
 
 

021256 
 

021257 
 

021258 
 

021255 
 

024432 
 

024431 
 
 
 

024433 
 

024433 

16486 
 
 

16779 
 
 

16889 
 

16890 
 

16891 
 

16959 
 

19200 
 

19523 
 
 
 

19837 
 

19838 

1/2008 
6/2008 

 
3/2008 
8/2008 

 
4/2008 
9/2008 

 
 
 
 
 
 

12/2009 
 

3/2010 
 
 
 

6/2010 

(730)  
Wyeth, a corporation of the State 
of Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, Statele 
Unite ale Americii 
 
 

(730)  
Wyeth LLC, US 
 
Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940, Statele Unite 
ale Americii 
 
 

27 Marcă 024049 18494 9/2009 (730) 
Wyeth, a Delaware Corporation, 
US 

(730)  
Wyeth LLC, US 
 
 

28 Mărci  013907 
 
 

015229 
 
 

015236 
 
 

016667 
 

016757 
 

016758 
 

016759 
 

016760 

12011 
 
 

12787 
 
 

12833 
 
 

14000 
 

14001 
 

14002 
 

14003 
 

14004 

11/2004 
4/2005 

 
5/2005 

10/2005 
 

6/2005 
11/2005 

 
3/2006 
9/2006 

 
 
 
 
 
 
 

(730)  
Wyeth, US 
Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, Statele 
Unite ale Americii 

(730)  
Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940, Statele Unite 
ale Americii 
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016761 
 

017001 
 
 

018124 
 
 

018862 
 
 

016877 
 
 

019801 
 

019511 
 

019798 
 
 

019799 
 

019800 
 

019515 
 
 

021918 
 
 

019512 
 

14005 
 

14126 
 
 

14803 
 
 

15133 
 
 

15559 
 
 

15594 
 

15576 
 

15691 
 
 

15692 
 

15693 
 

15751 
 
 

17392 
 
 

17894 
 

 
 

5/2006 
11/2006 

 
12/2006 
5/2007 

 
3/2007 
8/2007 

 
4/2006 

11/2007 
 

6/2007 
11/2007 

 
 

7/2007 
12/2007 

 
 
 
 
 

8/2007 
1/2008 

 
8/2008 
1/2009 

 
11/2008 
5/2009 

29 Mărci  025751 
 

025786 
 

025787 
 

025788 
 

025789 
 

025746 
 

025747 

20109 
 

20110 
 

20111 
 

20112 
 

20113 
 

20313 
 

20314 

9/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/2010 

(730)  
Wyeth, a corporation of the State 
of Delaware, US 
 

(730)  
Wyeth LLC, US 
 

30 Desene / 
modele 
industriale 

0116 
 

0117 

103 
 

104 

1/1998 
9/1998 
8/2002 
8/2007 

(73) 
Britannic House,  
1 Finsbury Circus, London, EC2M 
7BA, Regatul Unit 

(73)  
Chertsey Road, Sunbury on 
Thames, Middlesex TW16 7BP, 
Regatul Unit 

31 Desen / 
model 
industrial 

f 2006 0106 999 7/2007 
4/2004 

 

(73)  
RENAISSANCE  
PERFECT S.R.L., MD 

(73) 
 Î.C.S. RENAISSANCE  
PERFECT S.R.L., MD 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre 
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 012159 

2002.10.03 
10519 

 
11/2003 
 5/2004 

Nutritek International, 
Corp., GB 
P.O. Box 3321, Road 
Town, Tortola, British 
Virgin Islands,  
nr. de înregistrare 
585930, Regatul Unit 

Hotix Management Ltd, 
VG 
Geneva Place, Waterfront 
Drive, P.O.Box 3469, 
 Road Town, Tortola,  
Insulele Virgine Britanice 

1829 
2012.02.03 

 

2 Mărci 024979 
2009.02.10 

 
024982 

2009.02.10 
 

024978 
2009.02.10 

 
024981 

2009.02.10 
 

19788 
 
 

19789 
 
 

20560 
 
 

20561 
 
 
 

7/2009 
6/2010 

 
7/2009 
6/2010 

 
7/2009 
1/2011 

 
7/2009 
1/2011 

Viktor Storm, AE 
P.O.Box 215316, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

SBM group FZCO, AE 
P.O.Box 261141, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

1830 
2012.02.07 

 

3 Mărci 010697 
2001.11.01 

 
 

016736 
2005.04.13 

9765 
 
 
 

13578 

  5/2003 
10/2003 
  2/2012 

 
12/2005 
 5/2003 
 2/2012 

Octopus Plus S.R.L., MD 
Str. Varniţa, nr. 20,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

"Orlact Grup" S.R.L., MD 
Str. B. Glavan nr. 3,  
MD-3505, or. Orhei,  
Republica Moldova 

1832 
2012.02.09 

 
 

4 Marcă 020894 
2007.03.16 

17323 
 
 

  7/2008 
12/2008 
  8/2011 

"GREEN HILLS BASE" 
S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 139/B,  
MD-2060, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

Î.C.S. "Vistarcom" 
S.R.L., MD 
Str. Alecu Russo nr. 28,  
MD-2044, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1833 
2012.02.10 

 

5 Marcă 025062 
2009.03.02 

19744 6/2009 
5/2010 

Otkrîtoe Akţionernoe 
Obşcestvo "Nefis  
Kosmetiks" - Kazanskii 
himicheskii kombinat 
imeni M. Vahitova, RU 
Ul. Tukaia, d. 152, 
420021, g. Kazani,  
Respublica Tatarstan, 
Federaţia Rusă 

Boguslavscaia Karina 
Irekovna, RU 
 
 
 
121099, Moscova, 
1-i Smolenschii pereuloc  
17, ap. 51,  
Federaţia Rusă 

1834 
2012.02.14 

 
 

6 Marcă 000125 
1993.07.27 

2R 6 2/1994 REEBOK  
INTERNATIONAL LTD, 
corporaţia statului Mas-
sachusetts, US 
1895 J.W. Foster  
Boulevard, Canton, 
Massachusetts,  
Statele Unite ale Americii 

Reebok International 
Limited, GB 
 
 
4th Floor, 11/12 Pall Mall, 
London SW1Y 5LU,  
Regatul Unit  

1835 
2012.02.20 
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Lista contractelor de cesiune par ţială  

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
date despre cererea de înregistrare, date despre cererea rezultată în urma cesiunii parţiale,  

date despre cedent, date despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate,  
numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Date  
despre cereri 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar  

Clasele 
necesionate 

Clasele 
cesionate 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 

Date despre 
cererea de  
înregistrare: 
(210) 027903 
(220) 2010.10.06 
BOPI  1/2011  
Date despre 
cererea rezultată 
în urma cesiunii 
parţiale: 
(210) 027903 A 
(220) 2010.10.06 
BOPI  1/2011 
 

(730)    
GRATE Alexandru, 
MD 
 
 
Str. Aşhabad  
nr. 115, bloc 1,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
NOVADELTA - 
COMÉRCIO E 
INDUSTRIA DE 
CAFÉS S.A., PT 
AVENIDA INFANTE 
DOM HENRIQUE 
151 A,  1950-406 
LISBOA, Portugalia 

(511) 
29; 
30 – zahăr, 
orez, tapiocă, 
sago; 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. 

(511) 
30 – cafea, 
extracte de 
cafea, preparate 
şi băuturi pe 
bază de cafea; 
cafea cu gheaţă;  
înlocuitori de 
cafea, înlocuitori  
de extracte de 
cafea, preparate 
şi băuturi  
fabricate cu 
folosirea 
înlocuitorilor  
de cafea; ceai, 
extracte de 
ceai, preparate 
şi băuturi  
fabricate cu 
folosirea ceaiului; 
ceai cu gheaţă; 
cacao, prepa-
rate şi băuturi 
pe bază de 
cacao. 

1828 
2012.02.02 
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Lista contractelor de licen ţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii  
privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului  
de  

protecţie 

Nr.  
BOPI 

 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mărci 

naţionale 
R 8916 

 
R 8917 

 
17967 

 

9/2002 
 
9/2002 
 
12/2008 
5/2009 

(730) 
Anadolu Efes Technical 
and Management  
Consultancy N.V., AN 
Landhuis Joonchi, Kava 
Richard J. Beaujon Z/N, 
P.O.Box 837, Curacao, 
Antilele Olandeze 

(791) 
Efes Holland Technical 
Management  
Consultancy B.V., NL 
Strawinskylaan 1229, 
1077 XX Amsterdam, 
Olanda 

1. Licenţă exclusivă. 
2 Termenul de acţiune – 
de la 29.10.2011 până 
la 31.12.2012. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

1836 
2012.02.23 

 
 

Contracte de licen ţă modificate 
 

În baza cererii nr. 2047 din 02.12.2011 privind modificarea contractului de licenţă exclusivă  
nr. 1243 înregistrat la 01.10.2008 referitor la mărcile nr. R 8923, R 8924, 11410, încheiat între licen-
ţiatorul Amstar, Otkrâtoe Akţionernoe Obscestvo, RU şi licenţiatul ÎM EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., MD se acceptă modificările, după cum urmează: 

- alin. 1 din preambul se expune în redacţie nouă: „Closed Joint Stock Company „Moscow – Efes 
Brewery” în persoana Directorului General, Dl. Yuksel Gokbulut, denumită în continuare „Efes 
Moscow Brewery”;  

- Rechizitele Closed Joint Stock Company „Moscow – Efes Brewery” se expun în următoarea  
redacţie: „Closed Joint Stock Company „Moscow – Efes Brewery”, Str. Podolskih Kursantov, 15B, 
117546, Moscova, Federaţia Rusă”. 
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MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data 
încetării 

valabilităţii 
1 2 3 4 5 6 
1 CEAPA Grigore, MD 2838 a 2004 0200 2004.08.13 2011.08.13 
2 COSOV Vilghelm, MD;  

COSOVA Tatiana, MD;  
TARAN Nicolae, MD;  
PAVLOV Vitali, MD;  
MATIUSENSCHI Alexandru, MD; 
PALAMARCIUC Julia, MD 

3082 a 2005 0224 2005.08.08 2011.08.08 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3293 a 2006 0202 2006.08.07 2011.08.07 
4 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3306 a 2006 0206 2006.08.07 2011.08.07 
5 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3311 a 2006 0210 2006.08.16 2011.08.16 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3335 a 2006 0207 2006.08.07 2011.08.07 
7 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3351 a 2006 0216 2006.08.30 2011.08.30 
8 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3367 a 2006 0204 2006.08.07 2011.08.07 
9 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3371 a 2006 0215 2006.08.30 2011.08.30 
10 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3413 a 2006 0205 2006.08.07 2011.08.07 
11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3430 a 2006 0203 2006.08.07 2011.08.07 
12 FIRESTAR AG, CH 3863 a 2005 0041 2003.08.08 2011.08.08 

 
 

MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate 
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei 

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  

de restabilire a expirat  
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data  
încetării 

valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE 

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
2709 a 2004 0227 2004.09.16 2010.09.16 

2 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

2836 a 2004 0226 2004.09.16 2010.09.16 

3 RUDIC Valeriu, MD;  
MELNIC Serghei, MD 

2975 a 2005 0259 2005.09.09 2010.09.09 

4 RUDIC Valeriu, MD;  
MELNIC Serghei, MD 

2976 a 2005 0260 2005.09.09 2010.09.09 

5 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2981 a 2005 0274 2005.09.15 2010.09.15 
6 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2992 a 2005 0270 2005.09.15 2010.09.15 
7 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2993 a 2005 0272 2005.09.15 2010.09.15 
8 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3104 a 2005 0273 2005.09.15 2010.09.15 
9 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3123 a 2005 0267 2005.09.15 2010.09.15 
10 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3146 a 2005 0268 2005.09.15 2010.09.15 
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1 2 3 4 5 6 
11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3149 a 2005 0276 2005.09.15 2010.09.15 
12 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3157 a 2005 0266 2005.09.15 2010.09.15 
13 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3159 a 2005 0285 2005.09.21 2010.09.21 
14 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3165 a 2005 0275 2005.09.15 2010.09.15 
15 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3208 a 2005 0271 2005.09.15 2010.09.15 
16 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3276 a 2005 0269 2005.09.15 2010.09.15 
17 CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI 

DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

3302 a 2005 0252 2005.09.02 2010.09.02 

18 CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI 
DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

3331 a 2005 0261 2005.09.09 2010.09.09 

19 ABABII Ion, MD;  
SANDUL Alexandru, MD;  
RUDIC Valeriu, MD;  
GĂINĂ Stela, MD;  
ANGHELICI Gheorghe, MD;  
SANDUL Ghenadie, MD 

3445 a 2007 0244 2007.09.07 2010.09.07 

20 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3493 a 2005 0277 2005.09.15 2010.09.15 
21 ABABII Ion, MD;  

SANDUL Alexandru, MD;  
NACU Viorel, MD;  
GĂINĂ Stela, MD;  
FRIPTU Valentin, MD;  
ANGHELICI Gheorghe, MD;  
REVENCO Tatiana, MD;  
MOCAN Elena, MD 

3498 a 2007 0245 2007.09.07 2010.09.07 

22 VIMAR S.P.A., IT 3524 a 2004 0069 2002.09.26 2010.09.26 
23 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3662 a 2005 0253 2005.09.02 2010.09.02 

24 ANGHELICI Gheorghe, MD;  
MORARU Viorel, MD;  
CRUDU Oleg, MD 

3986 a 2009 0103 2009.09.23 2010.09.23 

25 ANGHELICI Gheorghe, MD;  
MORARU Viorel, MD 

3987 a 2009 0104 2009.09.03 2010.09.03 

 
 
 

MM9Y  Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă a căror  
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea  

taxei de men ţinere în vigoare a brevetului,  
conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  

(cu dreptul de restabilire) 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data  
încetării valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 NEGHINĂ Mihai, MD 6 s 2008 0033 2008.08.14 2011.08.14 
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FA9E  Cereri de brevet pentru soi de plant ă retrase / 
Withdrawn applications for plant variety patent / 
Отозванные заявки на патент на сорт растения 

 
Nr. 
crt. 

Nr.depozit / 
Data depozit 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea 
soiului 

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Data 
retragerii 

Temeiul 
retragerii 

No. Application  
number /  
Filing date  

Common name  
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

a. Applicant  
b. Breeder  

Date of 
withdrawal  

Grounds for 
withdrawal  

№ 
n/n 

Номер заявки / 
Дата подачи 

Название вида 
(Ботанический  
таксон)  

Наименование 
сорта 

а. Заявитель 
b. Селекционер  

Дата  
отзыва 

Основание  
для отзыва 

1 2 3 4 5 6 7 
1 v 2005 0005 / 

2005.01.25 
GRÂU DE TOAMNĂ  
(Triticum aestivum  L. 
var.erythrospermum) 
 
Winter Wheat  
(Triticum aestivum  L. 
var.erythrospermum) 
 
Озимая пшеница  
(Triticum aestivum  L. 
var.erythrospermum) 
 

BŢ-16-04 a. ÎNTREPRINDEREA 
DE STAT, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. POSTOLATI Alexei, 
MD;  
GAINA Lidia, MD;  
ŢURCAN Iulia, MD;  
VRONSCHIH Mihail, MD;  
TARAN Mihail, MD;  
MAGALEAS Boris, MD;  
MAZUR Leonid, MD 

2012.03.31 art. 46(4)  
din Legea  
nr. 39-XVI/2008 

2 v 2005 0007 / 
2005.01.25 

SOIA  
(Glycine max (L.) Merrill) 
 
Soybean  
(Glycine max (L.) Merrill) 
 
Соя  
(Glycine max (L.) Merrill) 
 
 

S-4-2004 a. ÎNTREPRINDEREA  
DE STAT, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. IACOBUŢĂ Maria, MD;  
VOZIAN Valeriu, MD;  
PINTELEI Nina, MD;  
COROBCO Victoria, MD;  
ZUBIC Georgeta, MD;  
ŞARPE Gheorghe, MD; 
DULEPA Lidia, MD 

2012.03.31 art. 46(4)  
din Legea 
nr. 39-XVI/2008 

3 v 2006 0005 / 
2005.12.28 

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

ICCC 21 a. ÎNTREPRINDEREA  
DE STAT, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. CRIVCEANSCHI Victor, 
MD;  
HANGAN Arcadie, MD;  
ROJCO Valentina, MD;  
MATVEICIUC Elena, MD;  
BOTEZATU Mihail, MD 

2012.03.31 art. 46(4)  
din Legea  
nr. 39-XVI/2008 

4 v 2007 0003 / 
2007.01.18 

ORZ DE TOAMNĂ  
(Hordeum vulgare L.) 
 
Winter Barley  
(Hordeum vulgare L.) 
 
Ячмень озимый  
(Hordeum vulgare L.) 

SPERANŢA a. ÎNTREPRINDEREA 
DE STAT, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. CHIŞCA Maria, MD;  
POSTOLATI Alexei, MD;  
MAGALEAS Boris, MD;  
JURAT Valentin, MD;  
TARAN Mihail, MD;  
STAVĂR Lidia, MD;  
MIHALACHI Tatiana, MD 

2012.03.31 art. 46(4) 
din Legea  
nr. 39-XVI/2008 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
în temeiul art. 44(1) din Legea nr. 38-XVI/2008 

 Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, data retragerii 
cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210)  
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii (441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 029567 2011.07.27 2012.02.28 10/2011 
2 029568 2011.07.27 2012.02.28 10/2011 
3 029569 2011.07.27 2012.02.20 10/2011 
4 029570 2011.07.27 2012.02.20 10/2011 
5 030059 2011.10.27 2012.02.20 12/2011 
6 030060 2011.10.27 2012.02.20 12/2011 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 46  

din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii (441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 

1 023729 2008.07.02 2012.02.20 2/2009 

2 023730 2008.07.02 2012.02.20 2/2009 

3 025580 2009.07.14 2012.02.02 11/2009 

4 026195 2009.11.26 2012.02.20 3/2010 

5 026710 2010.02.05 2012.02.20 4/2010 

6 026727 2010.02.09 2012.02.20 6/2010 

7 027119 2010.05.12 2012.02.20 7/2010 

8 027432 2010.07.16 2012.02.20 10/2010 

9 027457 2010.07.20 2012.02.20 10/2010 

10 027550 2010.08.02 2012.02.20 11/2010 

11 027658 2010.09.01 2012.02.20 11/2010 

12 027662 2010.08.26 2012.02.20 11/2010 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

de gra ţie) conform art.16 din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
Numărul  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 366 001509 MILLER HIGH LIFE 2011.08.28 MILLER BREWING COMPANY, corporaţia  

statului Wisconsin, US 
3939 West Highland Boulevard, Milwaukee,  
Wisconsin 53201, Statele Unite ale Americii 

2 7570 010453 deeplace 2011.07.06 SLAVANS GRAFICA S.R.L., MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 51, ap. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

3 8853 010564 BERE  
AURIE  

2011.08.24 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

4 8898 010487 EXTRASEDYL 
ЭКСТРАСЕДИЛ 

2011.05.31 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5 8902 010492 Populară 
Narodnaya 

2011.07.26 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

6 8909 010511 R 2011.08.03 Rothmans of Pall Mall Limited, CH 
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia 

7 8912 010514 AMURG 2011.08.08 Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie  
din Chişinău, MD 
Str. Grătieşti nr. 1,  
MD-2950, Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

8 8913 010515 CICOARE 2011.08.08 Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie  
din Chişinău, MD 
Str. Grătieşti nr. 1,  
MD-2950, Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

9 8914 010516 BANCHETNAIA 2011.08.09 GHIADA, societate cu răspundere limitată, MD 
Str. Munceşti nr. 793, bloc 2,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

10 8915 010517 FIRST  STEPS 2011.08.10 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

11 8918 010523 X 2011.08.14 Ballard Power Systems AG, DE 
Neue Strasse 95, D-73230 Kirchheim/Teck-
Nabern, Germania 

12 8926 010540 ExxonMobil  
Aviation 

2011.08.09 Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-
2298, Statele Unite ale Americii 

13 8933 010550 B 2011.08.15 JSC PHILIP MORRIS UKRAINE, UA 
25-A, Netechenska St., KHARKIV 125, 61125, 
Ucraina 

14 8935 010560 SIMĂX 2011.08.23 SIMĂX S.R.L., firmă industrial-comercială, MD 
Str. Florilor nr. 32,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

15 8936 010565 VYKTRA 2011.08.28 Pharmacia & Upjohn Company LLC, US 
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey,  
Statele Unite ale Americii 

16 8938 010570 ŢARA 2011.08.30 FLUX-PRES S.R.L., agenţie de presă, MD 
Str. A. Corobceanu nr. 17,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

17 8968 010558 E & W  
ESTET & WINE 

2011.08.23 SIMĂX S.R.L., firmă industrial-comercială, MD 
Str. Florilor nr. 32,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

18 8977 010579 EFENA 2011.08.30 Bristol-Myers Squibb Pharma Company, US 
203 Longmeadow Drive, Wilmington, DE-19810, 
Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 
19 8993 010607 SOLOVIOFF 2011.08.03 CASCADVIN S.R.L., MD 

Str. Petre Ungureanu nr. 2a  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

20 8994 010610 ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА 

ZIUA SFÎNTULUI 
VALENTIN 

2011.08.24 BASVIN-CON S.R.L., MD 
Str. Mioriţa nr. 5, bloc 1, ap. 73,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

21 8995 010611 АНГЕЛ НОЧИ 
ÎNGERUL NOPŢII 

2011.08.24 BASVIN-CON S.R.L., MD 
Str. Mioriţa nr. 5, bloc 1, ap. 73,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

22 8996 010612 ТРИ КОРОНЫ 
TREI COROANE 

2011.08.24 BASVIN-CON S.R.L., MD 
Str. Mioriţa nr. 5, bloc 1, ap. 73,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

23 9002 010624 ЧЕРНАЯ 
МАДОННА 

2011.08.24 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32,  
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

24 9003 010625 КРИСТАЛЬНАЯ 
СЛЕЗА 

2011.08.24 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32,  
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

25 9004 010626 СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

2011.08.24 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32,  
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

26 9005 010627 ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ДВОРЕЦ 

2011.08.24 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32,  
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

27 9006 010628 ИМПЕРАТРИЦА 2011.08.24 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32,  
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

28 9007 010629 ЗОЛОТАЯ 
ПОДКОВА 

2011.08.24 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32,  
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

29 9020 010650 ZIKKURAT  2011.08.21 MONTAJAUTOMATICA S.A., MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 90, bloc 2,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

30 9044 010508 The  
Positive Food  

Co. 

2011.08.07 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

31 9098 010528 Amir 2011.08.16 AMIR S.R.L., întreprindere mixtă  
moldo-iordaniană, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 4, of. 402,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

32 9104 010608 ЛЬВИНАЯ КРОВЬ   
SÎNGE DE LEU 

2011.08.24 BASVIN-CON S.R.L., MD 
Str. Mioriţa nr. 5, bloc 1, ap.73,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

33 9228 010673 MIREASA LUI 
DRACULA 
НЕВЕСТА 
ДРАКУЛЫ 

2011.08.09 LEADUHIN Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 33, ap. 93,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

34 9315 010623 МАГИЯ СТРАСТИ 
MAGIA PASIUNII  

2011.08.17 Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

35 9316 010682 МАГИЯ ТАНЦА 
MAGIA DANSULUI   

 

2011.08.17 Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

36 9451 010609 ЧЕРНЫЙ 
КОМАНДОР  

 COMANDORUL 
NEGRU 

2011.08.24 BASVIN-CON S.R.L., MD 
Str. Mioriţa nr. 5, bloc 1, ap. 73,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

37 9764 010622 ПРАВОСЛАВНЫЙ 
МОНАХ 

2011.07.31 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32,  
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

38 9766 010725 ALICIA 2011.08.02 VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD 
Str. Chişinău nr. 22,  
MD-3400, Lăpuşna, Hînceşti,  
Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
39 9989 010518 ORMOTEX 2011.08.13 ORMOTEX S.A., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 96, ap. 12,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

40 10138 010566 CONACUL VERDE 2011.08.30 GOODWILL S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Dacia nr. 27,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

41 10139 010630 СВЯТАЯ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА 

2011.08.24 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32,  
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

42 10351 010522 ASAM 2011.08.14 Verein zur Förderung der internationalen 
Standardisierung von Automatisierungs-und 
Meβsystemen (ASAM) e.V., DE 
Arnikastraβe 2, 85635 Höhenkirchen-
Siegertsbrunn, Germania 

 
 
 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora expir ă  
în august 2012 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit, 
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul  
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
 Numărul  
de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 9321 011696 THS 2012.08.12 GORENCOV Stanislav, MD 
2 9582 011724 BOSTAVAN  2012.08.20 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
3 9650 011744 МУСКАТ 

КРАСНОГО 
СОЛНЦА 

2012.08.23 ACOREX WINE HOLDING S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

4  9738 011675 POLEANA  
ПОЛЯНА 

2012.08.07 Ministerul Agriculturii şi Industriei  
Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 

5  9739 011676 AROMA LIVEZII  
АРОМА ЛИВЕЗИЙ 

2012.08.07 Ministerul Agriculturii şi Industriei  
Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 

6  9829 011745 МУСКАТ 
КРАСНЫЙ  
БАРХАТ 

2012.08.23 ACOREX WINE HOLDING S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

7  9880 011674 RIXOS 2012.08.06 SUROV Maxim, MD 
8  9934 011691 VINARIA VINIUS 2012.08.13 VINARIA VINIUS, societate  

cu răspundere limitată, MD 
9  9941 011726 SUPERMAX 2012.08.19 Super-Max IPR Holding AG, CH 

10 9942 011727 ЖЕЛТЫЙ 
ТЮЛЬПАН 

2012.08.16 EURO-ALCO S.A., MD 

11 9943 011729 МАНИНИЛ 5   2012.08.20 Berlin-Chemie AG, DE 
12 9944 011730 МАНИНИЛ 5 2012.08.20 Berlin-Chemie AG, DE 
13 9945 011732 МЕЗИМ форте 2012.08.20 Berlin-Chemie AG, DE 
14 9948 011747 Amway 2012.08.24 ALTICOR INC., US 
15 9949 011751 CLAIROL 2012.08.28 The Procter & Gamble Company, US 
16 9979 011739 ABILIFY 2012.08.21 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.,  

a Japanese company, JP 
17 9981 011750 CINDY  

CRAWFORD 
2012.08.28 Craw Daddy Licensing, Inc., corporaţie  

organizată şi existentă conform legilor statului 
Nevada, US 

18 10009 011636 PM POLIMOBIL 2012.08.01 POLIMOBIL S.R.L., fabrică de mobilă, MD 
19 10012 011678 CD 2012.08.06 Caracaş Dental S.R.L., MD 
20 10013 011683 RAVE 2012.08.07 N.E.T. Co. United S.A., VG 
21 10014 011686 QUINTANRIX 2012.08.08 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., BE 
22 10015 011687 AGROSTOC 2012.08.09 AGROSTOC, cooperativă de întreprinzători, MD 
23 10017 011692 GETZ 2012.08.13 Hyundai Motor Company, KR 
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1 2 3 4 5 6 
24 10018 011694 IR RESENTARIX 2012.08.14 RESENTARIX S.R.L., MD 
25 10019 011703 ДОМИНИОН 

DOMINION 
2012.08.16 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

26 10022 011710 CRICOVA  2012.08.16 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
27 10024 011722 CĂSUŢA MEA 2012.08.13 LAPMOL S.R.L., MD 
28 10025 011723 Acoperiş 2012.08.21 ACOPERIŞ S.A., direcţie de reparaţie  

şi construcţie, MD 
29 10026 011731 Мезим форте 2012.08.20 Berlin-Chemie AG, DE 
30 10027 011780 СТЕРХ 

STERH 
2012.08.09 ЗОЛОТОЙ АИСТ S.R.L., întreprindere cu  

capital străin, fabrica de vinuri şi coniacuri, MD 
31 10045 011707 ARBELIC 2012.08.14 Theravance, Inc., corporaţie din statul  

Delaware, US 
32 10072 011711 Frizant 

CRICOVA 
2012.08.16 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

33 10073 011758 INPRIN 2012.08.29 Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale a Republicii Moldova, MD 

34 10075 011760 Барские подвалы 2012.08.28 FABSO S.A., MD 
35 10077 011769 FRUIKO  

DRINKS 
2012.08.30 FRUIKO Drinks S.R.L., întreprindere mixtă 

moldo-cehă, MD 
36 10079 011794  2012.08.16 GRANDVIN S.R.L., MD 
37 10098 011860 УЛЫБКА  

ZÎMBET 32 
2012.08.19 IHTUS GRUP S.R.L., MD 

38 10125 011698  2012.08.13 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
39 10126 011699 Властелин 2012.08.13 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
40 10160 011669 CUPRINOL 2012.08.05 Imperial Chemical Industries PLC, GB 
41 10161 011713 OPTIMUS PLUS 2012.08.21 O.P.T.I.M.U.S.-PLUS  S.R.L., MD 
42 10162 011753 МОЛДАВСКИЙ 2012.08.29 ROŞIOR Petru, MD 
43 10163 011754 DJUBEC 

ДЮБЕК 
2012.08.29 ROŞIOR Petru, MD 

44 10164 011761 VIRGINIA 
ВИРДЖИНИЯ 

2012.08.29 ROŞIOR Petru, MD 

45 10165 011762 BURLEY 
БЕРЛЕЙ 

2012.08.29 ROŞIOR Petru, MD 

46 10166 011763 ОСТРОЛИСТ 2012.08.29 ROŞIOR Petru, MD 
47 10167 011764 ЮБИЛЕЙНЫЙ 2012.08.29 ROŞIOR Petru, MD 
48 10168 011765 TRAPEZOND 

ТРАПЕЗОНД 
2012.08.29 ROŞIOR Petru, MD 

49 10169 011766 SAMSUN  
САМСУН 

2012.08.29 ROŞIOR Petru, MD 

50 10284 011740 CVG 
CLASICVIN GRUP 

2012.08.22 Clasicvin Grup S.R.L., MD 

51 10465 011695 PRESTIGE 
VIP'S 

2012.08.12 GORENCOV Stanislav, MD 

52 10486 011663 Nemiroff 2012.08.01 Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI 
53 10487 011664 Nemiroff 2012.08.01 Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI 
54 10488 011665 Nemiroff 2012.08.01 Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI 
55 10489 011666 N 2012.08.01 Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI 
56 10490 011667 Nemiroff 2012.08.01 Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI 
57 10492 011842 АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК 
2012.08.23 LEADUHIN Oleg, MD 

58 10498 011956 СВЯТАЯ ЧАША 2012.08.07 MIGDAL-P  S.A., MD 
59 10922 011736 ДОМАШНЕЕ 

WINE ВИНО VINO  
ЖИВОЕ 

2012.08.21 CUZNEŢOV Iurie, MD 

60 10978 011757 ALTESPA 2012.08.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
61 11032 011632 MGV 2012.08.01 MOLDGOLDVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
62 11102 011700 Domnitorul 2012.08.13 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
63 11266 011861 IHTUS  

INTERNATIONAL 
GROUP 

2012.08.19 IHTUS GRUP S.R.L., MD 

64 11269 011708 ANDROLINA 2012.08.14 ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 
65 11347 011670 НАША  

МАРКА 
2012.08.05 TUBECON TOBACCO S.R.L., întreprindere 

mixtă, fabrică de tutun din Orhei, MD 
66 11348 011671 КЛАССИКА 2012.08.05 TUBECON TOBACCO S.R.L., întreprindere 

mixtă, fabrică de tutun din Orhei, MD 
67 11349 011673 ЕПСИЛЬ  

МОПСЕЛЬ 
2012.08.05 TUBECON TOBACCO S.R.L., întreprindere 

mixtă, fabrică de tutun din Orhei, MD 
68 12326 011733 SAVOY 2012.08.20 Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Sirketi, TR 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra ţie)  

conform art.14 din Legea nr. 161-XVI/2007  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr.  
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data 
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului 

de valabilitate 
1 2 3 4 5 6 
1 GB & CO S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, 

COMPANIE, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

420 f 2001 0081 2001.08.22 2011.08.22 

2 GB & CO S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, 
COMPANIE, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

441 f 2001 0080 2001.08.15 2011.08.15 

3 PANUŞ  Serghei, MD 
Str. Ion Vatamanu nr. 12, MD-2025, Chişinău,  
Republica Moldova 

973 f 2006 0080 2006.08.03 2011.08.03 

4 ZERNOFF S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

1041 f 2006 0079 2006.08.02 2011.08.02 

5 ALCO-KAIZER S.R.L., MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

1063 f 2006 0081 2006.08.03 2011.08.03 



MD - BOPI 3/2012 

 153

Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de protecţie 

Nr. 
de depozit 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

- 026091 2/2010 (531) CFE(5) 17.05.21; 
24.15.02; 26.01.12; 26.01.21; 
27.03.15; 27.05.01; 29.01.13. 

(531) CFE(5) 01.01.17; 
17.05.21; 27.03.15; 27.05.08; 
29.01.13. 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

- 028308 3/2011 (540)  

 

(540) 

 
3 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

- 028725 7/2011 (730)  
Twofathers Limited, GB 
12 Castle Street, St. Helier, 
Jersey, JE2 3RT, Regatul Unit 

(730)  
Twofathers Limited, JE 
12 Castle Street, St. Helier,  
JE2 3RT, Jersey 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

- 029127 8/2011 (730) 
BEBELUX S.R.L., MD 

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

5 Mărci  19729 
 

19730 
 

19731 

025266 
 

025267 
 

025268 

5/2010 (510)  
12 - troleibuze, motoare de 
tracţiune şi echipamente elec-
trice de tracţiune, şi anume 
convertori pentru transmisiuni 
principale şi auxiliare şi inver-
toare de voltaj; 

(510)  
12 - troleibuze, motoare de 
tracţiune şi echipamente elec-
trice de tracţiune, şi anume 
convertori pentru transmisiuni 
principale şi auxiliare şi inver-
toare de voltaj, 

 



1
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VII 
Comisia de contesta ţii a AGEPI / 

Appeals Board of the AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed 

with the Appeals Board of the AGEPI. 
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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de contesta ţii  
în februarie 2012 

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 

 
QUATTRON 

 
027337 

2010.06.16 
 

Sharp Kabushiki 
Kaisha (also trading 

as Sharp 
Corporation), JP 

Sharp Kabushiki 
Kaisha (also 

trading as Sharp 
Corporation), JP 

2011.07.15 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.02.28 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.05.16.  
3. Se transmite  dosarul în arhivă.  
 

2 Marcă naţională 

 
 

026424 
2009.12.29 

 
TOTUL PENTRU 

COPII S.R.L., 
societate 

comercială, MD 

TOTUL 
PENTRU COPII 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

2011.11.16 
Privind repunerea 

în dreptul de a 
contesta şi 

împotriva Deciziei 
de respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2012.02.28 1. Se repune  în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 026424 din 2009.12.29. 
2. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
3. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.06.07 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 16, 20, 
24, 25, 28, 35, 39.  
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

3 Marcă naţională 

 
 

027288 
2010.06.14 

 
Expert Grup S.R.L., 

organizaţie 
neguvernamentală, 

MD 

Expert Grup 
S.R.L., 

organizaţie 
neguvernamen-

tală, MD 

2011.09.12 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2012.02.28 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.08.04 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele servicii din clasa 35: 
"Studierea opiniei publice, studierea pieţei, 
crearea şi furnizarea informaţiei către 
consumatori, cercetări în domeniul afacerilor, 
cercetări în domeniul marketing, cercetări  
în domeniul social şi politic, culegerea  
şi furnizarea datelor statistice, expertize  
de afaceri" şi pentru totalitatea serviciilor 
revendicate în cerere din clasa 41.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

4 Marcă naţională 
 

Wincox 
 

028621 
2011.02.16 

22096 
 

Harrington 
Development Inc., 

PA 

Japan Tobacco 
Inc., JP 

2011.12.02 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2012.02.29 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.10.13. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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5 Marcă naţională 

 
Excess 

 
028407 

2011.01.10 
22089 

 
Harrington 

Development Inc., 
PA 

Japan Tobacco 
Inc., JP 

2011.12.02 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2012.02.29 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.10.13. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

6 Marcă internaţională 
 

NATRIXAM 
 

IR 1026253 
2009.12.11 

 
BIOFARMA, FR 

BIOFARMA, FR 2011.11.30 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2012.02.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.09.30 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere  
din clasa 05.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

7 Marcă internaţională 
 

Frakia Vineyards 
 

IR 943 784 
2007.10.02 

 
Obchtchestvo  

s ogranitchennoi 
otvetstvennostyou 

"Aleksandrovy 
pogreba", RU 

Obchtchestvo  
s ogranitchennoi 
otvetstvennostyou 

"Aleksandrovy 
pogreba", RU 

2011.12.12 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2012.02.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.09.30 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere  
din clasa 33 provenite din Bulgaria.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

8 Marcă internaţională 
 

JAM 
 

IR 1041345 
2010.03.26 

 
Procter & Gamble 

Manufacturing 
Cologne GmbH, DE 

Procter & 
Gamble 

Manufacturing 
Cologne GmbH, 

DE 

2011.11.28 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2012.02.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului,  
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.09.23 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere  
din clasa 03.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

 



1
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VIII 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
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Cu privire la anularea înregistr ării  
mărcii nr. 18255, titular ILCENCO Vsevolod 

 
Întru executarea Deciziei Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie din 01.12.2011 privind menţinerea în vigoare a Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 
04.07.2011, în temeiul art. 21(1)b) al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor:  

- se anulează înregistrarea mărcii nr. 18255 din 07.05.2008 şi se declară nul certificatul de 
înregistrare a mărcii eliberat pe numele ILCENCO Vsevolod, bd. Dacia nr. 60, bloc 5, ap. 9, MD-2043, 
Chişinău, Republica Moldova. 

Cu privire la anularea înregistr ării 
mărcii nr. 9426, titular VINIS NLG S.A. 

 
În pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „AROMA” S.A. către AGEPI şi 

intervenientul accesoriu VINIS NLG S.A. privind anularea mărcii nr. 9426, în temeiul art. 21(1)b) al 
Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor, în conformitate cu Hotărârea Curţii de Apel Chişinău 
din 08.11.2011: 

- se anulează înregistrarea mărcii nr. 9426 şi se declară nul certificatul de înregistrare a mărcii 
eliberat pe numele VINIS NLG S.A., MD-6035, Iurceni, Ungheni, Republica Moldova. 

Cu privire la anularea înregistr ării 
mărcii nr. 13488, titular „DEPOFARM” S.R.L. 

 
În pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Teva Czech Industries s.r.o. către 

„DEPOFARM” S.R.L. şi intervenientul accesoriu AGEPI privind anularea mărcii nr. 13488, în temeiul 
art. 21(1)b) al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor, în conformitate cu Hotărârea Curţii de 
Apel Chişinău din 01.11.2011: 

-  se anulează înregistrarea mărcii nr. 13488 şi se declară nul certificatul de înregistrare  
a mărcii eliberat pe numele „DEPOFARM” S.R.L., str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova. 
 

Cu privire la decă derea par ţială din drepturi 
a titularului PEGASO S.R.L.  asupra  mărcii internaţ ionale  

nr. IR 743006 
 

Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 15.12.2011 în pricina civilă la cererea de chemare în 
judecată depusă de compania FCP „Pegas” SRL către compania PEGASO S.R.L. şi intervenientul 
accesoriu AGEPI, în temeiul art. 20(1)a) al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut parţial din drepturile asupra mărcii internaţionale nr. IR 743006  
pentru totalitatea produselor clasei 29, conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în 
scopul înregistrării mărcilor, pe teritoriul Republicii Moldova, titularul PEGASO S.R.L., Via P. Nenni, 5, 
Fraz. Arbizzano, Negrar (VR), Italia, începând cu data de 15 decembrie 2011.  
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Cu privire la aplicarea sechestrului  
asupra modelelor industriale conform certificatelor  
nr. 862, nr. 863 şi nr. 923,  titular INVINTORG S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Economice din 22.02.2012 (dosarul nr. 2e-439/2012):  
- se aplică sechestru asupra modelelor industriale conform certificatelor nr. 862, nr. 863 şi  

nr. 923, înregistrate pe numele titularului INVINTORG S.R.L., str. Cozeriuca nr. 20, MD-3805, Comrat, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova;  

-  pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al modelelor industriale conform certificatelor nr. 862, nr. 863 şi nr. 923, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acestora. 

Cu privire la aplicarea sechestrului  
asupra modelului industrial conform certificatului  

nr.1274, titular UNIXONE S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 24.01.2012 (dosarul nr. 2-431/11): 
- se aplică sechestru asupra modelului industrial conform certificatului nr. 1274, înregistrat  

pe numele titularului UNIXONE S.R.L., str. Calea Basarabiei nr. 2, MD-2023, mun. Chişinău, 
Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic  
al modelului industrial conform certificatului nr. 1274, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestuia. 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele 
titularului MBA METACORP S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 20.01.2012 (dosarul nr. 2c-81/12) privind 

aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului MBA METACORP S.R.L.,  
c/f 1003600002859: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 12588 din 21.06.2004, înregistrată pe numele titularului 
MBA METACORP S.R.L., c/f 1003600002859; 

- pe perioada aplicării sechestrului se interzice orice procedură referitoare la modificarea 
statutului juridic al mărcii nr. 12588 din 21.06.2004, fără acordul prealabil al administratorului 
provizoriu ÎI „Catan Carolina” (certificat nr. 13165 din 05.05.2009), str. I. Neculce 5, ap. 48, Chişinău. 

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra OPI 
înregistrate pe numele titularului  

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „BRODSKY PUBLISHING” S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Ruslan Ciobanu, nr. 060-292r/12 din 20.02.2012 
privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„BRODSKY PUBLISHING” S.R.L., IDNO 1004601001443: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 13603 din 15.06.2004, înregistrată pe numele titularului 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „BRODSKY PUBLISHING” S.R.L., Bd. Ştefan cel Mare nr. 65, of. 400, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 13603 din 15.06.2004, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
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