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Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale reprezintă o oportunitate de a omagia contribuţia proprietăţii 
intelectuale la inovare şi creaţia culturală şi imensul benefi ciu pe care aceste două fenomene sociale îl aduc 
lumii.

Este o oportunitate reală să creezi o mai bună înţelegere a rolului proprietăţii intelectuale, ca mecanism de 
echilibrare între interesele concurente care înconjoară inovarea şi creaţia culturală: interesele creatorului individual 
şi cele ale societăţii; interesele producătorului şi cele ale consumatorului; interesul pentru încurajarea inovării şi 
creaţiei, precum şi interesul pentru împărţirea benefi ciilor care derivă din acestea.

În acest an, Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale este consacrată Inovatorilor Vizionari – persoanele ale 
căror inovaţii ne transformă viaţa. Impactul lor este enorm. Uneori, ele pot schimba modul în care funcţionează 
societatea.

De exemplu, inovatorul chinez Cai Lun a pus bazele fabricării hârtiei – o tehnologie care a transformat totul, 
deoarece a permis înregistrarea de cunoştinţe. Apoi a urmat invenţia literelor mobile, oferită Europei de Johannes 
Gutenberg, inventatorul presei tipografi ce, care, la rândul ei, a permis difuzarea şi democratizarea cunoştinţelor. 
În zilele noastre, am asistat la migrarea conţinutului către formatul digital şi la marea forţă de distribuţie a 
operelor creative datorită Internetului şi dezvoltării World Wide Web-ului, pentru care trebuie sa-i mulţumim lui 
Tim Berners Lee.

În spatele celor mai multe inovaţii excepţionale se afl ă istorii umane extraordinare. În timpurile,
când erau puţini oameni de ştiinţă femei, Marie Sklodowska Curie a trebuit să lupte pentru a se consacra 
ca om de ştiinţă, nu ca soţie a unui om de ştiinţă. Ea, de asemenea, s-a luptat şi cu statutul de imigrant, 
care muncea într-o altă comunitate. Dorinţa ei de cunoaştere a condus la descoperiri fundamentale
pentru care i-au fost decernate două premii Nobel în două discipline diferite – fi zică şi chimie – fi ind singura 
persoană care a realizat vreodată acest lucru.

În domeniul artelor, inovarea vizează noile modalităţi de a vedea lucrurile. Un artist, un compozitor
sau un scriitor vizionar ne poate arăta o modalitate diferită, o modalitate nouă de a vedea lumea. 
De exemplu, Bob Dylan: el a captat ceea ce exista în materie de muzică şi a transformat mai multe
genuri, punându-şi amprenta în special asupra genurilor folk şi rock. Sau să ne gândim la arhitecţi
precum Zaha Hadid sau Norman Foste, care transformă peisajele urbane şi ne înfrumuseţează 
existenţa, ţinând seama în acelaşi timp de necesitatea de a proteja mediul înconjurător. 

Depindem de inovare pentru a merge mai departe. Fără inovare am rămâne mereu în aceeaşi stare ca 
specie umană. Cu toate acestea, invenţiile şi inovaţiile – în domeniul sănătăţii, de exemplu – au o valoare relativ 
mică pentru societate dacă nu pot fi  folosite şi împărtăşite. Aceasta este marea dilemă politică. Pe de o parte, 
costurile inovării în medicina modernă sunt enorme, iar pe de altă parte, nevoia de compasiune şi necesitatea 
de a împărtăşi cu ceilalţi inovaţiile utile este, de asemenea, enormă.

Consider că trebuie să privim proprietatea intelectuală ca pe un mecanism care ne dă forţa de a aborda 
aceste provocări.

Totuşi, trebuie să atingem echilibrul necesar şi de aceea este atât de important să vorbim despre proprietatea 
intelectuală. Cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale din acest an, doresc să încurajez în mod special 
tinerii ca aceştia să se alăture dezbaterilor, deoarece proprietatea intelectuală, prin defi niţie, înseamnă schimbare, 
înseamnă noutate. Ea este realizarea transformărilor pe care dorim să le facem în societate. 

Pentru informaţii detaliate privind Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, accesaţi: http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/; 
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2012/; http://agepi.gov.md/md/news/detail.php?ELEMENT_ID=11813

26 aprilie – 
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale 

Mesajul dlui Francis GURRY,
Director General al Organizaţiei Mondiale 

a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) 
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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 issued patents for invention  

    Перечень выданных патентов на изобретения

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

 – issued short-term patent for invention, amended after limitation or 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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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4163 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 38/36 (2006.01)  

A61K 38/46 (2006.01)  
A61K 31/167 (2006.01)  
A61K 31/525 (2006.01)  
A61K 31/095 (2006.01)  
A61P 7/04 (2006.01)  
A61K 31/25 (2006.01)  

(21) a 2010 0143 
(22) 2010.12.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  MANIUC Mihai, MD; VALICA Vladimir, MD; 
PARII Sergiu, MD; ABABII Polina, MD; 
MOVILĂ Liviu, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Preparat medicamentos sub formă de gel 

pentru profilaxia complicaţiilor postopera-
torii  

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
un preparat medicamentos sub formă de gel 
pentru profilaxia complicaţiilor postoperatorii. 
Conform invenţiei preparatul conţine trombi-
nă, lidocaină, sulfatiazol, riboflavină, gelatină, 
polietilenglicol 400, polietilenglicol 1500 şi 
apă în următorul raport al componentelor, în 
% mas.: 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Medicinal preparation in the form of gel for 

the prevention of postoperative complica-
tions 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to a medicinal preparation in the form of gel 
for the prevention of postoperative complica-
tions. 
According to the invention the preparation 
contains thrombin, lidocaine, sulphathiazole, 
riboflavin, gelatin, polyethylene glycol 400, 
polyethylene glycol 1500 and water in the fol-
lowing component ratio, in mass %: 
thrombin                  11.0…13.0 
lidocaine    9.5…10.5 
sulphathiazole   9.0…10.0 
riboflavin      3.0…2.5 
gelatin    9.5…10.5 
polyethylene glycol 400   10.0…9.5 

polyethylene glycol 1500               35.0…40.0 
water      the rest. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Медицинский препарат в виде геля для 
профилактики послеоперационных ос-
ложнений  

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к медицинскому препарату в виде ге-
ля для профилактики послеоперационных 
осложнений. 
Согласно изобретению препарат содер-
жит тромбин, лидокаин, сульфатиазол, 
рибофлавин, желатин, полиэтиленгликоль 
400, полиэтиленгликоль 1500 и воду при 
следующем соотношении компонентов, 
масс % : 

 
П. формулы: 1 
 

 
(11) 4164 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A63B 71/06 (2006.01)  

A63F 9/24 (2006.01)  
G06F 17/40 (2006.01)  

(21) a 2010 0037 
(22) 2010.03.04 
(71)(72)(73) MORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC 

Oleg, MD 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Metodă de formare a deprinderilor de 

efectuare a exerciţiilor fizice la gimnastica 
de dimineaţă şi pe parcursul zilei la copii, 
şi sistem pentru realizarea metodei 

(57) Invenţia se referă la domeniul jocurilor elec-
tronice, destinate pentru a stimula interesul co-
piilor faţă de educaţia fizică şi/sau faţă de efec-
tuarea exerciţiilor fizice. 
Metoda de formare a deprinderilor de efectuare 
a exerciţiilor fizice la gimnastica de dimineaţă şi 
pe parcursul zilei la copii, şi sistemul pentru rea-
lizarea metodei constau în jocul copilului cu un 
dispozitiv de joc, ce imită viaţa unui prieten vir-
tual, starea generală a ultimului fiind determinată 
de atenţia acordată, şi anume hrănirea şi îngriji-
rea acestui prieten virtual, care este dirijată de 

trombină 11,0…13,0 
lidocaină 9,5…10,5 
sulfatiazol 9,0…10,0 
riboflavină 2,5…3,0 
gelatină 9,5…10,5 
polietilenglicol 400 9,5…10,0 
polietilenglicol 1500 35,0…40,0 
apă restul. 

тромбин  11,0…13,0 
лидокаин  9,5…10,5 
сульфатиазол 9,0…10,0 
рибофлавин 2,5…3,0 
желатин 9,5…10,5 
полиэтиленгликоль 400 9,5…10,0 
полиэтиленгликоль 1500 35,0…40,0 
вода остальное. 
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copil cu ajutorul unor organe de comandă ale 
dispozitivului de joc. Starea generală a prietenu-
lui virtual este influenţată proporţional de activita-
tea motrice obiectivă a copilului, ce depinde de 
activitatea şi timpul de efectuare de către copil a 
exerciţiilor fizice la gimnastica de dimineaţă şi pe 
parcursul zilei. Activitatea motrice se măsoară 
prin intermediul unui dispozitiv de măsurare 
încorporat într-un ceas electronic pentru copii, 
care la sfârşitul zilei se conectează la dispozitivul 
de joc pentru transmiterea informaţiei acumulate 
pe parcursul zilei.  

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method for the formation of skills for doing 
physical exercises during the morning ex-
ercises and during the day in children, and 
system for implementing the method 

(57) The invention relates to the field of electronic 
games designed to stimulate children’s interest 
in physical education and/or in doing physical 
exercises. 
The method for the formation of skills for doing 
physical exercises during the morning exercis-
es and during the day in children, and system 
for implementing the method consists in the 
child’s game with a gaming device, imitating the 
life of a virtual friend, the general condition of 
the latter being determined by the given atten-
tion, namely feeding and care of the given vir-
tual friend, which is controlled by the child with 
the help of operating controls of the gaming de-
vice. The general state of the virtual friend is 
proportionally influenced by the objective mo-
tion activity of the child, depending on the ac-
tivity and time of doing by the child of physical 
exercises during the morning exercises and 
during the day. The motion activity is measured 
by means of a measuring device, embedded in 
a children’s electronic clock, which at the end of 
the day is connected to the gaming device for 
transmission of information accumulated during 
the day. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Метод формирования навыков выпол-
нения физических упражнений при про-
ведении утренней гимнастики и в тече-
ние дня у детей, и система для осущест-
вления метода 

(57) Изобретение относится к области электрон-
ных игр, предназначенных для стимулиро-
вания интереса детей к физической культу-
ре и/или к выполнению физических упраж-
нений. 
Метод формирования навыков выполне-
ния физических упражнений при проведе-
нии утренней гимнастики и в течение дня 
у детей, и система для осуществления 
метода заключаются в игре ребенка с иг-
ровым устройством, имитирующим жизнь 
виртуального друга, общее состояние по-
следнего определяется оказанным внима-
нием, а именно кормлением и уходом за 
данным виртуальным другом, которое 
управляется ребенком с помощью органов 
управления игрового устройства. На об-
щее состояние виртуального друга про-
порционально влияет объективная двига-
тельная активность ребенка, зависящая 
от активности и времени выполнения ре-
бенком физических упражнений при про-
ведении утренней гимнастики и в течение 
дня. Двигательная активность измеряется 
посредством измерительного устройства, 
встроенного в детские электронные часы, 
которые в конце дня подключаются к иг-
ровому устройству для передачи инфор-
мации накопленной в течение дня. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 4165 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B01J 19/18 (2006.01)  

B01D 37/02 (2006.01)  
B01F 5/04 (2006.01)  
B01F 5/16 (2006.01)  
B01F 13/10 (2006.01)  
C10L 1/02 (2006.01)  
C07C 67/02 (2006.01)  
C11C 3/10 (2006.01)  

(21) a 2010 0133 
(22) 2010.11.22 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 
(72)  SLIUSARENCO Valentin, MD; COVALIOV 

Victor, MD; KONTIEVSKI Iurii, MD; 
ERIOMENCO Vladimir, MD; GALERU Leonid, 
MD; BUTUCEA Petru, MD; NENNO Vladimir, 
MD; DUCA Gheorghe, MD; POPEL Veaceslav, 
MD; LACUSTA Ion, MD; BERNIC Mircea, MD; 
GANEA Grigore, MD 

(54) Instalaţie pentru obţinerea biocombusti-
bilului pe baza esterilor metilici ai acizilor 
graşi 
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(57) Invenţia se referă la prelucrarea combinată a 
uleiurilor vegetale pentru producerea com-
bustibilului de alternativă, şi anume la o in-
stalaţie pentru rafinarea uleiurilor vegetale şi 
obţinerea biocombustibilului pe baza esterilor 
metilici ai acizilor graşi. 
Instalaţia, conform invenţiei, include, conec-
tate printr-un sistem de conducte, un filtru de 
vid (1) cu tambur, unit cu o capacitate (18) 
pentru amestecul de ulei şi perlită; un colec-
tor (2) pentru ulei, o pompă de vid (3), un 
condensator (4) pentru distilarea vaporilor de 
metanol, un distilator (5) dotat cu un rezervor 
(6) pentru apă distilată şi o pompă dozatoare 
(7), o capacitate (16) pentru uleiul rafinat  
dotată cu o pompă (17), un reactor  (9) pen-
tru rafinare şi transesterificare, în interiorul 
căruia sunt amplasate un dispersator al bio-
xidului de carbon, un agitator şi un dispersa-
tor al apei distilate, la reactor fiind unite con-
secutiv un ejector (14), un agitator hidrodi-
namic turbionar (12), constituit dintr-un corp 
tubular cu elemente de sârmă amplasate pe 
spirală în interiorul acestuia, un cavitator 
magnetodinamic (11) cu impulsuri, constituit 
dintr-un corp tubular din material diamagne-
tic, de partea exterioară a căruia este instalat 
un inductor de câmp magnetic giratoriu, iar în 
interior sunt amplasate particule metalice ci-
lindrice din material magnetic moale, fiind 
unit cu un agitator  (10); totodată instalaţia 
mai include un  reactor (13) pentru reactive, 
o pompă centrifugă  ermetică (8), robinete 
(28, 29, 30) şi supape (31, 32, 33,…51). 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Plant for the production of biofuel on base 
of fatty acid methyl esters 

(57) The invention relates to the combined 
processing of vegetable oils for the produc-
tion of alternative fuel, namely to a plant for 
the refining of vegetable oils and production 
of biofuel on base of fatty acid methyl esters. 
The plant, according to the invention, com-
prises, connected by a piping system, a va-
cuum filter (1) with drum, connected to a ca-
pacity (18) for the mixture of oil and perlite; a 
receiver (2) for oil, a vacuum pump (3), a 
condenser (4) for distillation of methanol va-
pors, a distiller (5) equipped with a reservoir 
(6) for distilled water and a metering pump 
(7), a capacity (16) for the refined oil 
equipped with a pump (17), a reactor (9) for 
refining and transesterification, inside which 

are placed a carbon dioxide disperser, an 
agitator and a distilled water disperser, to the 
reactor are connected in series an ejector 
(14), a hydrodynamic vortex mixer (12), con-
sisting of a tubular body with wire elements 
arranged in a spiral inside it, a pulse magne-
todynamic cavitator (11), consisting of a tu-
bular body of diamagnetic material, on the 
outside of which is mounted an inductor of 
rotating electromagnetic field, and inside are 
placed cylindrical metal particles of soft 
magnetic material, coupled with a mixer (10); 
at the same time, the plant further includes a 
reactor (13) for reagents, a sealed centrifugal 
pump (8), taps (28, 29, 30) and valves (31, 
32, 33,…51). 

  Claims: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Установка для получения биотоплива 
на основе метиловых эфиров жирных 
кислот 

(57) Изобретение относится к комбинирован-
ной обработке растительных масел для 
производства альтернативного топлива, а 
именно к установке для  рафинирования 
растительных масел и получения био-
топлива на основе метиловых эфиров 
жирных кислот. 
Установка, согласно изобретению, вклю-
чает,  соединенные системой трубопрово-
дов, вакуум-фильтр (1) с барабаном, сое-
диненный с емкостью (18) для смеси мас-
ла и перлита; ресивер (2) для масла, ва-
куумный насос (3), конденсатор (4) для 
дистилляции паров метанола, дистил-
лятор (5) снабженный резервуаром (6) 
для дистиллированной воды и насосом-
дозатором (7), емкость (16) для рафини-
рованного масла снабженная насосом 
(17), реактор (9) для рафинирования и 
трансэстерификации, внутри которого 
размещены дисперсатор углекислого газа, 
мешалка и дисперсатор дистиллирован-
ной воды, к реактору последовательно 
подсоединены эжектор (14), вихревой 
гидродинамический смеситель (12), со-
стоящий из трубчатого корпуса с прово-
лочными элементами расположенными по 
спирали внутри него, импульсный магни-
тодинамический кавитатор (11), состоя-
щий из трубчатого корпуса из диамагнит-
ного материала, с наружной стороны ко-
торого установлен индуктор вращательно-
го электромагнитного поля, а внутри раз-
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мещены цилиндрические металлические 
частицы из магнитомягкого материала, 
соединенный со смесителем (10); вместе 
с тем установка включает еще реактор 
(13) для реактивов, центробежный герме-
тичный насос (8), краны (28, 29, 30) и вен-
тили (31, 32, 33,…51). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 П. формулы: 2 
 Фиг.: 5 
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FF9Y Brevete de inven ţie  
de scurt ă durat ă acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

patent. The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O 

A 
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(11) 497 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01)  

A01C 1/00 (2006.01)  
A01N 65/03 (2009.01)  
A01G 7/06 (2006.01)  

(21) s 2012 0013 
(22) 2011.11.14 
(67)* a 2011 0104, 2012.01.25 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI 

FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  SÎROMEATNICOV Iulia, MD; DASCALIUC 
Alexandru, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; 
CIOBANU Renata, MD 

(54) Procedeu de cultivare a tomatelor 
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la 

fitotehnie şi poate fi utilizată pentru reglarea 
proceselor de creştere şi dezvoltare a plan-
telor de tomate. 
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea 
seminţelor înainte de semănat şi a plantelor 
în fazele  de 3…4 frunze şi de înflorire a pri-
mului, al doilea şi al treilea racem al inflo-
rescenţelor cu soluţie apoasă de 0,001… 
0,01% de substanţă biologic activă obţinută 
din biomasă de algă verde Spirogira sp. prin 
extragerea cu alcool etilic, tratarea plantelor 
fiind efectuată  cu un consum de 0,5 L/m2. 
Rezultatul invenţiei constă în accelerarea 
creşterii şi dezvoltării plantelor de tomate şi  
în sporirea productivităţii. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for cultivation of tomatoes 
(57) The present invention relates to agriculture, 

in particular to plant growing and can be 
used to regulate the tomato plant growth and 
development processes. 
The process, according to the invention, in-
cludes the presowing treatment of seeds and 
plants in the phase of 3…4 leaves and flo-
wering of the first, second and third racema-
tion of inflorescences with 0.001… 0.01% 
aqueous solution of biologically active sub-
stance obtained from the biomass of green 
alga Spirogira sp. by extraction with ethyl al-
cohol, treatment of plants is carried out with 
a consumption of 0.5 L/m2. 
The result of the invention is to accelerate 
the growth and development of tomato plants 
and to increase the yield. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

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

зяйству, в частности, к растениеводству и 
может быть применено для регулирова-
ния процессов роста и развития растений 
томатов. 
Способ, согласно изобретению, включает  
обработку семян перед посевом  и  рас-
тений в фазе 3…4 листьев и цветения пер-
вой, второй и третьей кистей соцветий 
0,001…0,01% водным раствором биоло-
гически активного вещества, полученного 
из биомассы зеленой водоросли Spirogira 
sp., путем экстрагирования этиловым спир-
том, обработку растений осуществляют с 
расходом 0,5 л/м2. 
Результат изобретения состоит в уско-
рении роста и развития растений томатов 
и в повышении урожайности. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 498 (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 0138 
(22) 2011.08.05 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL 

ŞTIINŢIFICO-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 forma-
re a butucului de viţă-de-vie cu ajutorul unui 
suport temporar şi poate fi aplicată în plantaţi-
ile cu soiuri cu vigoarea de creştere mare. 
Procedeul, conform invenţiei, constă în forma-
rea butucului de viţă-de-vie (1) cu  4 braţe (9, 
10, 11, 12) în al doilea an după plantare, de 
care, în al treilea an după plantare, se leagă 
câte un suport temporar (17, 18, 19, 20). 
Vârfurile suporturilor de la butucii vecini din 
rând se unesc câte doi printr-un furtun flexibil 
formând câte două perechi de suporturi, orien-
tate oblic spre mijlocul intervalelor dintre 
rânduri de ambele părţi ale rândului, iar părţile 
de vârf ale perechilor de suporturi ale rânduri-
lor vecine se sprijină reciproc cu nişte porţiuni 
în formă de rulou (21). În anul patru după 
plantare pe braţele butucului se formează 
ramificaţii: longitudinale de vârf (25), longitudi-
nale de mijloc (26, 27) şi transversale (28). În 
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anul cinci după plantare, pe toate ramificaţiile 
braţelor se formează corzi scurte (29). Vârfu-
rile ramificaţiilor longitudinale (25, 26, 27) ale 
butucilor vecini din acelaşi rând, precum şi 
vârfurile ramificaţiilor transversale (28) ale 
braţelor vecine ale aceluiaşi butuc se unesc 
prin împletire şi legătură. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 10 

* 
*     * 

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

viticulture, in particular to a process for vine 
bush formation by means of a temporary 
support and can be applied in plantations 
with vigorous varieties. 
The process, according to the invention,  
consists in the formation of vine bush (1) with 
4 twigs (9, 10, 11, 12) in the second year after 
planting, to which in the third year after plan-
ting are tied temporary props (17, 18, 19, 20). 
The tops of the props of the neighboring 
bushes in the row are connected by twos via 
a flexible hose forming two pairs of props, 
oriented obliquely to the middle of the row-
spacing on both sides of the row, and the 
apical parts of the pair of props of the neigh-
boring rows reciprocally rest against each 
other with parts in the form of a roll (21). In 
the fourth year after planting on the twigs of 
the vine bush are formed off-shoots: longitu-
dinal apical (25), longitudinal middle (26, 27) 
and transversal (28). In the fifth year after 
planting on all off-shoots of the twigs are 
formed short knots (29). The tops of the lon-
gitudinal off-shoots (25, 26, 27) of the neigh-
boring vine bushes of one row, as well as the 
tops of the transverse off-shoots (28) of the 
neighboring twigs of the same bush are 
combined by interweaving and tying up. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(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 в на-
саждениях с сильнорослыми сортами. 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
формировке виноградного куста (1) с 4-мя 

рукавами (9, 10, 11, 12) во втором году по-
сле посадки, к которым на третий год по-
сле посадки привязывают временные 
опоры (17, 18, 19, 20). Верхушки опор со-
седних кустов ряда соединяют по два по-
средством гибкого шланга, формируя по 2 
пары опор, ориентированных наклонно к 
середине междурядья с обеих сторон ря-
да, а верхушечные части пар опор сосед-
них рядов взаимоупираются частями в 
виде рулона (21). На четвертый год после 
посадки на рукавах куста формируют от-
ветвления: продольные верхушечные 
(25), продольные серединные (26, 27) и 
поперечные (28). На пятый год после по-
садки на всех ответвлениях рукавов фор-
мируют короткие сучки (29). Верхушки 
продольных ответвлений (25, 26, 27) со-
седних кустов одного ряда, а также вер-
хушки поперечных ответвлений (28) со-
седних рукавов того же куста соединяют 
переплетением и связыванием. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 10 
 

 
 

 
(11) 499 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01K 61/00 (2006.01)  

A23K 1/10 (2006.01)  
(21) s 2011 0166 
(22) 2011.10.28 
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  CREPIS Oleg, MD; USATÎI Adrian, MD; 

TODERAŞ Ion, MD; ŞAPTEFRAŢI Nicolae, 
MD; USATÎI Marin, MD 

(54) Procedeu de cre ştere a puietului de şalău 
(57) Invenţia se referă la piscicultura industrială, 

în particular la un procedeu de creştere a pu-
ietului de şalău. 
Procedeul include creşterea larvelor de şalău 
timp de două zile în recipiente cu apă curgă-
toare sau în viviere cu introducerea unui  
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aditiv biostimulator, transferarea ulterioară a 
larvelor în heleşteie la o densitate de 
100…150 mii de exemplare/ha şi creşterea 
lor cu alimentare naturală. La a 20-a şi a 30-a 
zi de dezvoltare a şalăului se efectuează 
plasarea în heleşteie a puietului speciilor 
economic depreciate în raport cu şalăul de 
10:1, iar, începând de la vârsta şalăului de 
36…40 zile la atingerea masei medii de 2 g 
şi  a lungimii corporale de 6…7 cm şi până la 
vârsta de 2 luni, se efectuează plasarea 
zilnică în heleşteie a puietului speciilor eco-
nomic depreciate din calculul de 10% din 
masa şalăului pe zi, după care se efectuează 
plasarea zilnică a puietului speciilor econo-
mic depreciate cu forma alungită a corpului 
cu lungimea de 2,5…3,0 cm din calculul de 
circa 4% din masa şalăului. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for rearing pike-perch fry 
(57) The invention relates to industrial fish farm-

ing, in particular to a process for rearing pike-
perch fry. 
The process includes the rearing of pike-
perch larvae during two days in flow-through 
tanks or cages with the introduction of a bio-
stimulating supplement, subsequent transfer 
of larvae into a pond at a density of 100… 150 
thousand of specimen/ha and rearing with 
natural feeding. On the 20th and 30th day of 
pike-perch development is carried out 
placement in the pond of low-value and trash 
fish small fry in the ratio with the pike-perch 
of 10:1, and, beginning with the 36…40th-
day age of pike-perch when it reaches the 
average weight of 2 g and body length of 
6…7 cm and up to two-month age, is carried 
out the daily placement of low-value and 
trash fish small fry at the rate of 10% by 
weight of pike-perch per day, and then is car-
ried out the daily placement of low-value and 
trash fish fry with the elongated shape of the 
body of a length of 2.5…3.0 cm at the rate of 
about 4% by weight of pike-perch. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
(54) Способ выращивания молоди судака 
(57) Изобретение относится к промышленному 

рыбоводству, в частности к способу выра-
щивания молоди судака. 

Способ включает подращивание личинок 
судака в течение двух суток в проточных 
емкостях или садках с внесением био-
стимулирующей добавки, последующую 
пересадку личинок в пруд при плотности 
100…150 тыс. экземпляров/га и выра-
щивание при естественном питании. На 
20-е и на 30-е сутки развития судака осу-
ществляют подсадку в пруд мелкой моло-
ди малоценных и сорных рыб в соотноше-
нии с судаком 10:1, а, начиная с 36…40 
дневного возраста судака при достижении 
им средней массы 2 г и длины тела 6…7 см 
и до 2-х месячного возраста, осуществля-
ют ежедневную подсадку мелкой молоди 
малоценных и сорных рыб из расчета 10% 
от массы судака в сутки, после чего осу-
ществляют ежедневную подсадку молоди 
малоценных и сорных рыб с продолгова-
той формой тела длиной 2,5…3,0 см из 
расчета около 4% от массы судака. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 500 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61F 9/007 (2006.01)  
(21) s 2011 0185 
(22) 2011.11.29 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  JERU Ion, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Dispozitiv şi metod ă de tratament al 

cataractei senile hipermature 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

oftalmologie.  
Dispozitivul pentru tratamentul cataractei se-
nile hipermature include o seringă cu ac 
bont, îndoit sub un unghi de 135o faţă de axa 
longitudinală a seringii, lungimea acului fiind 
de 10 mm. 
Metoda de tratament al cataractei senile hi-
permature constă în aceea că se efectuează 
anestezia locală şi regională, se fixează 
muşchiul rect superior, se efectuează o inci-
zie a conjunctivei la nivelul limbului, ce co-
respunde orelor 1000…1400 şi a corneei ce 
corespunde orelor 1100…1300, se deschide 
camera anterioară şi se efectuează capsulo-
rexisul anterior la nivelul orei 1100, cu ajutorul 
dispozitivului conform invenţiei se mobili-
zează nucleul, după care el se fixează şi se 
înlătură prin mişcări de rotaţie în direcţia ace-
lor de ceasornic, apoi se implantează crista-



  MD - BOPI 4/2012      INVENTIONS 

 24

linul artificial, se suturează corneea şi con-
junctiva, iar în spaţiul subconjunctival se in-
troduce un antibiotic şi un remediu steroid. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Device and method for treatment of 
hypermature senile cataract 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to ophthalmology. 
The device for treatment of hypermature se-
nile cataract includes a syringe with a blunt 
needle, bent at an angle of 135° with the 
longitudinal axis of the syringe, the needle 
length being of 10 mm. 
The method for treatment of hypermature se-
nile cataract consists in that it is carried out the 
local and regional anesthesia, is fixed the supe-
rior rectus muscle, is carried out an incision of 
conjunctiva at the limbus level,  corresponding 
to 10…14 o’clock and of cornea, corresponding 
to 11…13 o’clock, is opened the anterior 
chamber and is carried out the anterior capsu-
lorhexis at the level of 11 o’clock, with the help 
of the device according to the invention is mobi-
lized the nucleus, after which it is fixed and re-
moved by circular motions clockwise, and then 
it is implanted an artificial lens, is sutured the 
cornea and conjunctiva, and in the conjunctival 
space is administered an antibiotic and a stero-
id remedy. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство и метод лечения гипер-
зрелой старческой катаракты 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к офтальмологии. 
Устройство для лечения гиперзрелой 
старческой катаракты включает шприц с 
тупой иглой, изогнутой под углом 135o по 
отношению к продольной оси шприца, 
длина иглы 10 мм.  
Метод лечения гиперзрелой старческой ка-
таракты состоит в том, что осуществляют 
местную и региональную анестезию, фик-
сируют прямую верхнюю мышцу, осущест-
вляют разрез конъюнктивы на уровне лим-
ба, который соответствует 1000…1400-ти 
часам и роговицы, который соответствует 
1100…1300-ти часам, открывают переднюю 
камеру и выполняют передний капсулорек-
сис на уровне 1100-ти часов, при помощи 
устройства согласно изобретению мобили-
зуют ядро, после чего его фиксируют и 

удаляют круговыми движениями по часо-
вой стрелки, затем имплантируют искусст-
венный хрусталик, ушивают роговицу и 
конъюнктиву, а в подконъюнктивальное 
пространство вводят антибиотик и стеро-
идное средство. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 501 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 36/52 (2006.01)  

A61K 31/375 (2006.01)  
A61K 31/07 (2006.01)  
A61K 31/355 (2006.01)  
A61K 31/505 (2006.01)  
A61P 17/16 (2006.01)  
A61P 39/06 (2006.01)  
A61P 43/00 (2006.01)  

(21) s 2011 0122 
(22) 2011.06.30 
(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 

postradiante în patologiile oncologice 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la tra-

tamentul radioterapeutic în oncologie.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că o dată în 
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 toco-
ferol şi un comprimat (0,2 g) de metiluracil. 
Concomitent se administrează peroral ulei din 
miez de nucă, câte o lingură de masă (15 mL) 
de 2 ori pe zi, începând cu 2…3 zile înainte de 
iniţierea cursului de radioterapie şi în conti-
nuare pe tot parcursul lui. 
Rezultatul constă în diminuarea complicaţiilor 
postradiante locale şi generale la bolnavii 
oncologici. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

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

(57) The invention relates to medicine, namely to 
radiotherapeutic treatment in oncology. 
The invention consists in that once a day, 
immediately after meals, during 15 days from 
the start of the course of radiotherapy is ad-
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ministered intramuscularly 5 ml of 5% solu-
tion of ascorbic acid and perorally one cap-
sule (33000 IU) of retinol, one capsule (0.2 g) 
of tocopherol and one tablet (0.2 g) of methyl-
uracil. Concomitantly is administered per-
orally nut kernel oil, one tablespoon (15 ml) 
twice a day, starting 2…3 days before the 
start of the course of radiotherapy and then 
along its entire length. 
The result is a decrease in the local and 
general postradiation complications in onco-
logic 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 те-
чение 15 дней от начала курса радио-
терапии 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) метил-
урацила. Одновременно принимают пер-
орально масло из ореховых ядер, по од-
ной столовой ложке (15 мл) два раза в 
день, начиная за  2…3 дня до начала курса 
радиотерапии и далее на всем его протя-
жении. 
Результат состоит в уменьшении местных 
и общих пострадиационных осложнений у 
онкологических больных. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 502 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B21B 1/22 (2006.01)  

B21B 1/24 (2006.01)  
B21B 1/28 (2006.01)  
B21B 1/40 (2006.01)  
C25D 5/00 (2006.01)  
C25D 5/08 (2006.01)  

(21) s 2011 0188 
(22) 2011.12.01 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  BOBANOVA Janna, MD; PETRENKO Vladimir, 

MD; CROITORU Dumitru, MD 

(54) Procedeu de ob ţinere a tablei laminate 
sub ţiri din fier 

(57) Invenţia se referă la domeniul metalurgiei fe-
roase, şi anume la procedee de obţinere a ta-
blei laminate subţiri din fier. 
Procedeul de obţinere a tablei laminate subţiri 
din fier constă în depunerea metalului pe 
suprafaţa unei benzi metalice în mişcare 
continuă, cu prelucrare termică şi laminare la 
rece până la grosimea necesară. Preventiv se 
efectuează degresarea, pentru înlăturarea de 
pe suprafaţa benzii din fier a impurităţilor de 
grăsimi şi mecanice, şi decaparea, pentru 
înlăturarea oxizilor de fier prin metoda ano-
dică. Depunerea fierului se efectuează prin 
electroliză, iar prelucrarea termică a benzii din 
fier se efectuează prin inducţie la temperatura 
de 800…1000oC în decurs de 1…10 min. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing rolled sheet ma-
terial of iron 

(57) The invention relates to the field of ferrous 
metallurgy, namely to processes for producing 
rolled sheet material of iron. 
The process for producing rolled sheet ma-
terial of iron consists in the deposition of 
metal on the surface of a continuously moving 
metal strip, thermal treatment and cold rolling 
to the desired thickness. It is preliminarily 
carried out the degreasing, for removal from 
the surface of the iron strip of fatty and me-
chanical impurities, and pickling, for removal 
of iron oxides by the anode method. Iron de-
position is carried out by electrolysis, and 
thermal treatment of the iron strip is carried 
out by induction at the temperature of 
800…1000°C for 1…10 minutes. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения тонколистового 
проката из железа 

(57) Изобретение относится к области черной 
металлургии, а именно к способам полу-
чения тонколистового проката из железа. 
Способ получения тонколистового проката 
из железа состоит в осаждении металла на 
поверхность непрерывно перемещающейся 
металлической полосы, термообработке и 
холодной прокатке до нужной толщины. 
Предварительно выполняется обезжирива-
ние для устранения с поверхности полосы 
из железа жирных загрязнений и механиче-
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ских, и декапирование для устранения оки-
слов железа анодным методом. Осаждение 
железа выполняется электролизом, а тер-
мообработка полосы из железа выпол-
няется посредством индукции при темпера-
туре 800…1000oC в течение 1…10 мин. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 503 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C09K 11/77 (2006.01)  

C08L 39/06 (2006.01)  
B82B 3/00 (2006.01)  
B82Y 30/00 (2011.01)  
B82Y 40/00 (2011.01)  

C07C 49/12 (2006.01)  
C07C 49/167 (2006.01)  
C07C 49/92 (2006.01)  
C07F 5/00 (2006.01)  

(21) s 2011 0135 
(22) 2011.07.29 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; 
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  VERLAN Victor, MD; IOVU Mihai, MD; 
BUZURNIUC Svetlana, MD; CULEAC Ion, 
MD; ZUBAREVA Vera, MD; TURTĂ 
Constantin, MD; ANDRIEŞ Andrei, MD 

(54) Procedeu de ob ţinere a unui nanocom-
pozit luminofor pe baza compusului coor-
dinativ al terbiului(III)  şi poli-N-vinilpiroli-
donei 

(57) Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a 
materialelor nanocompozite, utilizate în in-
dustria optoelectronică, şi anume pentru pro-
ducerea dispozitivelor foto- şi electrolumi-
nescente, pentru înregistrarea, transmiterea 
şi amplificarea informaţiei optice. 
Procedeul, conform invenţiei, include dizolva-
rea separată în metanol timp de 6…8 ore a 
Tb(TTA)2(Ph3PO)2NO3 la temperatura de 
60ºC şi a poli-N-vinilpirolidonei la temperatura 
de 18…25ºC, amestecarea şi omogenizarea 
soluţiilor metanolice de Tb(TTA)2(Ph3PO)2NO3 şi 
de poli-N-vinilpirolidonă, în raportul masic, %: 
Tb(TTA)2(Ph3PO)2NO3 − 0,2…20,0 şi poli-N-
vinilpirolidonă − restul, la temperatura de 
18…25ºC timp de 20…24 ore. Apoi ameste-
cul lichid obţinut se usucă pe un substrat la 
temperatura de 65…70ºC timp de 3…5 ore. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Method for producing a luminiferous na-
nocomposite based on coordinative com-
pound of terbium(III) and poly-N-vinylpyr-
rolidone 

(57) The invention relates to the technology for 
prodicing nanocomposite materials used in 
the optoelectronic industry, namely for the 
production of photo- and electroluminescent 
devices, for recording, transmission and am-
plification of optical information. 
The method, according to the invention, in-
cludes the separate dissolution in methanol 
for 6…8 hours of Tb(TTA)2(Ph3PO)2NO3 at 
the temperature of 60°C and poly-N-
vinylpyrrolidone at the temperature of 
18…25°C, mixing and homogenization of 
methanol solutions of Tb(TTA)2(Ph3PO)2NO3 
and poly-N-vinylpyrrolidone, in a mass ratio, 
%: Tb(TTA)2(Ph3PO)2NO3 − 0.2…20.0 and 
poly-N-vinylpyrrolidone − the rest, at the tempe-
rature of 18…25°C for 20…24 hours. Then, the 
resulting liquid mixture is dried on a substrate at 
the temperature of 65…70°C for 3…5 hours. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Способ получения люминофорного на-
нокомпозита на основе координацион-
ного соединения тербия(III) и поли-N-
винилпирролидона 

(57) Изобретение относится к технологии получе-
ния нанокомпозитных материалов, использу-
емых в оптоэлектронной промышленности, а 
именно для производства фото- и электро-
люминесцентных устройств, для записи, пе-
редачи и усиления оптической информации. 
Способ, согласно изобретению, включает 
отдельное растворение в метаноле в те-
чение 6…8 часов Tb(TTA)2(Ph3PO)2NO3 
при температуре 60ºC и поли-N-винил-
пирролидона при температуре 18…25ºC, 
смешивание и гомогенизацию метаноль-
ных растворов Tb(TTA)2(Ph3PO)2NO3 и по-
ли-N-винилпирролидона, в массовом со-
отношении, %: Tb(TTA)2(Ph3PO)2NO3 − 
0,2…20,0 и поли-N-винилпирролидон −  
остальное, при температуре 18…25ºC в те-
чение 20…24 часов. Затем полученную жид-
кую смесь высушивают на подложке при 
температуре 65…70ºC в течение 3…5 часов. 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 6 
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(11) 504 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C23F 13/08 (2006.01)  

C23F 13/14 (2006.01)  
B23H 1/06 (2006.01)  
B23H 9/00 (2006.01)  
C25D 3/12 (2006.01)  

(21) s 2011 0159 
(22) 2011.10.19 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  MIHAILIUC Alexei, MD; SIDELINICOVA 

Svetlana, MD; TAVALINSKI Mihail, MD 
(54)  Procedeu de fabricare a anodului pu ţin  

solubil pentru protec ţie catodic ă 
(57) Invenţia se referă la tehnologia protecţiei elec-

trochimice a metalelor în medii naturale şi artifi-
ciale, şi anume la electrozii utilizaţi în calitate de 
anozi pentru protecţie catodică anticorosivă a 
construcţiilor metalice subterane. 
Esenţa invenţiei constă în formarea pe o 
eboşă din oţel carbon nealiat a unui strat su-
perficial cu solubilitate redusă. Procedeul in-
clude depunerea galvanică pe eboşă a unui 
strat intermediar de nichel cu grosimea de 
110…150 µm, iar apoi, prin metoda alierii 
prin scântei electrice, formarea unui strat su-
perficial compus din intermetalide titan-
nichel, carburile respective şi grafit, cu un 
conţinut total de carbon de 6…11% mas. de 
la masa stratului superficial. 
Rezultatul constă în reducerea de cca 2,1 ori 
a preţului de cost al fabricării anodului puţin 
solubil pe suport de oţel, comparativ cu ana-
logul proxim pe suport de titan, cu menţi-
nerea rezistenţei înalte a anodului contra co-
roziunii chimice şi electrochimice. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for manufacture of slightly so-
luble anode for cathodic protection 

(57) The invention relates to the technology for 
electrochemical protection of metals in natu-
ral and artificial environments, namely to 
electrodes used as anodes for cathodic pro-
tection of underground metallic structures 
from corrosion. 
Summary of the invention consists in the 
formation of a slightly soluble surface layer 
on a workpiece of plain carbon steel. The 
process includes electroplating deposition on 
the workpiece of an intermediate nickel layer 
of a thickness of 110…150 µm, and then, by 
electric-spark alloying method, formation of a 
surface layer consisting of titanium-nickel in-
termetallides, corresponding carbides and 

graphite, with a total carbon content of 6…11 
mass % by weight of the surface layer. 
The result is to reduce by about 2.1 times the 
cost of manufacture of slightly soluble anode 
on a steel substrate, compared with the pro-
totype on a titanium substrate, while main-
taining the anode high resistance against 
chemical and electrochemical corrosion. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления малорастворимо-
го анода для катодной защиты 

(57) Изобретение относится к технологии элек-
трохимической защиты металлов в при-
родных и искусственных средах, а именно 
к электродам, используемым в качестве 
анодов для катодной защиты подземных 
металлических сооружений от коррозии. 
Сущность изобретения заключается в 
формировании малорастворимого поверх-
ностного слоя на заготовке из нелегиро-
ванной углеродистой стали. Способ вклю-
чает гальваническое осаждение на заго-
товке промежуточного никелевого слоя 
толщиной 110…150 мкм, а затем, мето-
дом электроискрового легирования, фор-
мирование поверхностного слоя, состоя-
щего из титано-никелевых интерметалли-
дов, соответствующих карбидов и графи-
та, с общим содержанием углерода 6…11 
масс. % от массы поверхностного слоя.  
Результат заключается в снижении при-
мерно в 2,1 раза себестоимости изготов-
ления малорастворимого анода на под-
ложке из стали по сравнению с прототипом 
на титановой подложке, с сохранением вы-
сокой стойкости анода  против химической 
и электрохимической коррозии. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 505 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F01N 3/02 (2006.01)  
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(21) s 2011 0198 
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MD 
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MD; ALBERT Boris, MD 
(54) Dispozitiv pentru epurarea de funingine a 

gazelor de e şapament şi pentru diminua-
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rea zgomotului produs de motorul cu ar-
dere intern ă 

(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de 
motoare, şi anume la sistemele de evacuare 
a gazelor de eşapament ale motorului cu ar-
dere internă. 
Dispozitivul pentru epurarea de funingine a 
gazelor de eşapament şi pentru diminuarea 
zgomotului produs de motorul cu ardere 
internă include o tobă de eşapament (1) cu 
ştuţuri de admisiune (2) şi de evacuare (5) a 
gazelor de eşapament, în care sunt ampla-
saţi pereţi despărţitori verticali (3, 4), fixaţi în 
părţile de sus şi de jos ale tobei de eşapa-
ment (1), care este umplută cu un lichid. Ştu-
ţul de evacuare (5) a gazelor de eşapament 
al tobei de eşapament (1) este unit printr-o 
ţeavă (6) cu ştuţul de admisiune al filtrului 
(7). În filtru (7) pe două suporturi (8, 11) 
poziţionate opus este amplasat un rulou (9) 
din sită metalică cu ochiuri mărunte, umectat 
cu un lichid pentru a reţine prin adeziune par-
ticulele de funingine.  

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for desooting the exhaust gases 
and reducing the noise of the internal 
combustion engine 

(57) The invention relates to the propulsion engi-
neering, namely to the internal combustion 
engine exhaust systems. 
The device for desooting the exhaust gases 
and reducing the noise of the internal com-
bustion engine includes an intake-noise 
damper (1) with input (2) and output (5) 
branch pipes for the exhaust gases, in which 
are placed vertical partitions (3, 4) fixed in 
the upper and lower parts of the intake-noise 
damper (1), filled with liquid. The exhaust 
gas outlet branch pipe (5) of the intake-noise 
damper (1) is connected via a pipe (6) to the 
input branch pipe of the filter (7). In the filter 
(7) on two opposite supports (8, 11) is placed 
a roll (9) of metal grid with fine meshes, 
moistened with liquid for retention by trap-
ping of soot particles. 
 

  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для очистки от сажи вы-
хлопных газов и уменьшения шума 
двигателя внутреннего сгорания 

(57) Изобретение относится к области двигате-
лестроения, а именно к системам выпуска 
выхлопных газов двигателя внутреннего 
сгорания. 

Устройство для очистки от сажи выхлопных 
газов и уменьшения шума двигателя внут-
реннего сгорания включает глушитель (1) с 
входным (2) и выходным (5) патрубками для 
выхлопных газов, в котором размещены 
вертикальные перегородки (3, 4), закреп-
ленные в верхней и нижней частях глуши-
теля (1), заполненного жидкостью. Выход-
ной патрубок (5) выхлопных газов глушите-
ля (1) соединен посредством трубы (6) со 
входным патрубком фильтра (7). В фильтре 
(7) на двух противоположно расположенных 
опорах (8, 11) размещен рулон (9) из метал-
лической сетки с мелкими ячейками смо-
ченный жидкостью для удерживания по-
средством прилипания частиц сажи.  

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 

 
 

 

 
(11) 506 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G03B 13/02 (2006.01)  

G03B 19/02 (2006.01)  
(21) s 2011 0150 
(22) 2011.09.13 
(71)(72)(73) GORDEEV Lev, MD 
(54) Aparat fotografic 
(57) Invenţia se referă la domeniul fotografiei, şi 

anume la aparate fotografice digitale cu 
ecran şi vizor electronic. 
Aparatul fotografic conţine un corp cu un  
obiectiv, un ecran LCD şi un vizor electronic, 
fixat printr-o articulaţie rotativă de un suport, 
fixat, la rândul lui, de corp printr-un nod de 
fixare, prin intermediul cărora vizorul este 
fixat sub diferite unghiuri pentru vizarea  
obiectului fotografiat şi în poziţia deconectată 
a vizorului − în spaţiul de lângă obiectiv. Apa-
ratul fotografic mai conţine un comutator vi-
zor/ecran, asociat cu nodul de fixare a supor-
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tului, care conectează/deconectează vizorul 
în funcţie de poziţia suportului. 

 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 

*     * 
(54) Photographic camera 
(57) The invention relates to the field of photogra-

phy, namely to digital photographic cameras 
with screen and electronic viewfinder. 
The photographic camera includes a body with 
a lens, a LCD screen and an electronic view-
finder, fixed by means of a rotary joint on a 
bracket, which, in turn, is fixed on the body by a 
fastener assembly, through which the viewfinder 
is fixed at different angles for viewing the pho-
tographed subject and in the position of the 
switched off viewfinder − in the space next to 
the lens. The photographic camera further 
comprises a switch viewfinder/screen, coupled 
with the fastener assembly of the bracket, 
which enables/disables the viewfinder depen-
ding on the position of the bracket. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Фотоаппарат 
(57) Изобретение относится к области фотогра-

фии, а именно к цифровым фотоаппаратам с 
экраном и электронным видоискателем. 
Фотоаппарат содержит корпус с объективом, 
LCD экраном и электронным видоискателем, 
закрепленном посредством поворотного 
шарнира на кронштейне, который, в свою 
очередь, закреплен на корпусе узлом креп-
ления, посредством которых видоискатель 
зафиксирован под разными углами для визи-
рования фотографируемого объекта и в по-
ложении выключенного видоискателя − в 
пространстве рядом с объективом. Фотоап-
парат дополнительно содержит переклю-
чатель видоискатель/экран, сопряженный с 
узлом крепления кронштейна, который вклю-
чает/отключает видоискатель в зависимости 
от положения кронштейна. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
(11) 507 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H01L 47/00 (2006.01)  

H01L 47/02 (2006.01)  

H03B 7/14 (2006.01)  
H03B 19/14 (2006.01)  

(21) s 2011 0043 
(22) 2011.03.03 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE 

ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII  
"D. GHIŢU" al AŞM, MD 

(72)  ZASAVIŢCHI Efim, MD 
(54) Dispozitiv pentru ob ţinerea oscila ţiilor 

bazate pe efectul Gunn 
(57) Invenţia se referă la tehnica cu microunde 

bazată pe semiconductori şi poate fi aplicată 
la executarea diodelor Gunn pentru diverse 
domenii ale ştiinţei şi tehnicii, care necesită 
amplificarea şi generarea oscilaţiilor de frec-
venţă ultraînaltă. 
Dispozitivul pentru obţinerea oscilaţiilor bazate 
pe efectul Gunn conţine un criostat cu azot lichid 
(7), în care este amplasat un substrat de gheti-
nax foliat cu cupru (2), pe care sunt montate 
nişte contacte fixe (3), între care este amplasat 
un contact mobil (5), unit cu unul din contactele 
fixe (3) printr-un arc (4), pe celălalt contact fix 
(3) şi contactul mobil (5) este fixat prin interme-
diul a nişte contacte din paladiu (6) un element 
de lucru (1), executat dintr-un fir monocristalin 
din telurură de plumb cu conductibilitate de tip 
p, cu un diametru de 5÷20 µm. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Device for obtaining oscillations based on 
Gunn effect 

(57) The invention relates to the microwave engi-
neering based on semiconductors and can 
be used in the manufacture of Gunn diodes 
for different areas of science and technology, 
requiring amplification and generation of mi-
crowave oscillations. 
The device for obtaining oscillations based 
on Gunn effect comprises a cryostat with liq-
uid nitrogen (7), in which is placed a sub-
strate of getinax foil-coated with copper (2), 
on which are mounted fixed contacts (3), be-
tween which is placed a movable contact (5), 
connected to one of the fixed contacts (3) by 
means of a spring (4), on the other fixed con-
tact (3) and the movable contact (5) is fixed 
by means of palladium contacts (6) a working 
element (1), made of a single-crystal wire of 
lead telluride of p-type conductivity, with a 
diameter of 5÷20 µm. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 
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(54) Устройство для получения колебаний 
на эффекте Ганна 

(57) Изобретение относится к микроволновой 
технике, основанной на полупроводниках, и 
может быть применено при изготовлении 
диодов Ганна для различных областей нау-
ки, техники, требующих усиление и гене-
рацию сверхвысокочастотных колебаний. 
Устройство для получения колебаний на 
эффекте Ганна содержит криостат с жидким 
азотом (7), в котором размещена подложка 
из гетинакса фольгированного медью (2), на 
которой смонтированы неподвижные кон-
такты (3), между которыми расположен 
подвижный контакт (5), соединенный с од-
ним из неподвижных контактов (3) посред-
ством пружинки (4), на другом неподвижном 
контакте (3) и подвижном контакте (5) закре-
плен посредством контактов из палладия (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рабочий элемент (1), выполненный из моно-
кристаллической проволоки из теллурида 
свинца р-типа проводимости с диаметром 
5÷20 мкм. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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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 4126 C1 C07C 337/08 (2006.01)  
C07C 25/13 (2006.01)  
C07C 25/24 (2006.01)  
C07D 213/48 (2006.01)  
A61K 31/175 (2006.01)  
A61K 31/03 (2006.01)  
A61P 35/00 (2006.01)  
A61P 35/04 (2006.01)  
A61P 13/08 (2006.01) 

a 2010 0129 2010.11.15 9/2011 

2 MD 4127 C1 C07D 213/50 (2006.01)  
C07C 337/08 (2006.01)  
C07F 1/08 (2006.01)  
A61K 31/30 (2006.01)  
A61P 31/04 (2006.01) 

a 2010 0109 2010.10.06 9/2011 

3 MD 4128 C1 G01R 15/00 (2006.01)  
G01R 15/04 (2006.01) 

a 2010 0044 2010.03.19 9/2011 

 
 

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 371 Z A61K 31/727 (2006.01)  
A61K 31/245 (2006.01)  
A61K 31/4409 (2006.01)  
A61K 31/395 (2006.01)  
A61K 31/4965 (2006.01)     
A61P 31/06 (2006.01) 

s 2010 0195 2010.11.22 5/2011 

2 MD 414 Z A01C 1/06 (2006.01)  
A01N 43/08 (2006.01)  
A01N 43/12 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  
C07J 71/00 (2006.01) 

s 2011 0094 2011.05.23 9/2011 

3 MD 415 Z A01G 17/00 (2006.01) s 2010 0209 2010.12.03 9/2011 
4 MD 416 Z B23H 3/00 (2006.01)  

C25F 1/08 (2006.01)  
C25F 3/08 (2006.01)  
B23K 1/19 (2006.01)  
B23K 1/20 (2006.01) 

s 2011 0017 2011.01.18 9/2011 

5 MD 418 Z C10M 125/04 (2006.01)  
C10M 125/02 (2006.01)  
C10M 125/14 (2006.01)  
C10M 133/16 (2006.01)  
C10M 133/20 (2006.01)  
C10M 173/00 (2006.01)  
C10N 40/24 (2006.01) 

s 2010 0123 2010.07.12 9/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 MD 419 Z G01K 1/00 (2006.01) s 2010 0207 2010.12.01 9/2011 
7 MD 420 Z G01R 27/02 (2006.01)  

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

s 2011 0010 2011.01.11 9/2011 

8 MD 421 Z G07F 5/18 (2006.01)  
G07F 5/22 (2006.01)  
G07F 5/26 (2006.01)  
G07F 7/00 (2006.01)  
G07F 7/02 (2006.01) 

s 2011 0076 2011.04.08 9/2011 
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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 2012 0001 / 

2012.01.16 
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. CELAC Valentin, MD 

LINTE 
(Lens culinaris Medik.) 
 
Lentil 
(Lens culinaris Medik.) 
 
Чечевица 
(Lens culinaris Medik.) 

AURIE 

2 v 2012 0002 / 
2012.01.16 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. BUDAC Alexandru, MD;  
CELAC Valentin, MD;  
COREŢCHI Liuba, MD 

SOIA 
(Glycine max (L.) Merrill) 
 
Soybean 
(Glycine max (L.) Merrill) 
 
Соя 
(Glycine max (L.) Merrill) 

NADEJDA 

3 v 2012 0003 / 
2012.01.16 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. BUDAC Alexandru, MD;  
CELAC Valentin, MD; 
COREŢCHI Liuba, MD 

SOIA 
(Glycine max. (L.) Merrill) 
 
Soybean 
(Glycine max. (L.) Merrill) 
 
Соя 
(Glycine max. (L.) Merrill) 

AMELINA 

4 v 2012 0004 / 
2012.01.16 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. BUDAC Alexandru, MD;  
CELAC Valentin, MD; 
COREŢCHI Liuba, MD; 
CHIRTOACĂ Ilie, MD 

SOIA 
(Glycine max. (L.) Merrill) 
 
Soybean 
(Glycine max. (L.) Merrill) 
 
Соя 
(Glycine max. (L.) Merrill) 

CLAVERA 

5 v 2012 0005 / 
2012.01.16 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. CELAC Valentin, MD; 
BUDAC Alexandru, MD 

LATIR 
(Lathyrus sativus L.) 
 
Chicking vetch 
(Lathyrus sativus L.) 
 
Чина 
(Lathyrus sativus L.) 

BOGDAN 

6 v 2012 0006 / 
2012.01.16 

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

LINTE 
(Lens culinaris Medik.) 
 
Lentil 
(Lens culinaris Medik.) 
 
Чечевица 
(Lens culinaris Medik.) 

VERZUIE 

7 v 2012 0007 / 
2012.01.20 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. MAKOVEI Milania, MD; 

TOMATE 
(Lycopersicon esculentum 
Mill.) 
 
Tomato 
(Lycopersicon esculentum 

CEAINAIA ROZA 
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GUSEVA Liudmila, MD; 
BELEAEV Pavel, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD 

Mill.) 
Томат 
(Lycopersicon esculentum 
Mill.) 

8 v 2012 0008 / 
2012.01.20 

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

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

ORANJEVÂI RAI 

9 v 2012 0009 / 
2012.01.20 

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

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

DON KIHOT 

10 v 2012 0010 / 
2012.01.27 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. AVĂDĂNII Larisa, MD;  
VOZIAN Valeriu, MD;  
GRUZINA Antonina, MD; 
BLÎNDU Maria, MD;  
CRĂCIUN Aurelia, MD;  
TARAN Mihail, MD 

FASOLE 
(Phaseolus vulgaris L.) 
 
Bean 
(Phaseolus vulgaris L.) 
 
Фасоль 
(Phaseolus vulgaris L.) 

MARIŢA 

11 v 2012 0011 / 
2012.01.27 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. IACOBUŢA Maria, MD; 
VOZIAN Valeriu, MD;  
PINTELEI Nina, MD; 
DULEPA Lidia, MD;  
TARAN Mihail, MD 

SOIA 
(Glycine max (L.) Merrill) 
 
Soybean 
(Glycine max (L.) Merrill) 
 
Соя 
(Glycine max (L.) Merrill) 

VERONIA 

12 v 2012 0012 / 
2012.01.27 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. BUCIUCIANU Mihail, MD; 
BOAGHII Ion, MD;  
LUNGU Eugenia, MD;  
VATAVU Marta, MD; 
POSTOLACHI Nina, MD; 
ERENCIUC Ivan, MD 

FLOAREA-SOARELUI 
(Helianthus annuus L.) 
 
Sunflower 
(Helianthus annuus L.) 
 
Подсолнечник 
(Helianthus annuus L.) 

VALERIA 

13 v 2012 0013 / 
2012.01.27 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. SERGHEI Titu, MD; 
POSTOLATI Alexei, MD;  
GĂINĂ Lidia, MD; 
REŞETNICOVA Olga, MD;  
ŢURCAN Iulia, MD;  
ATANOVA Lilia, MD;  
LAVRIC Liubov, MD;  
STAVĂR Lidia, MD 

GRÂU COMUN DE 
TOAMNĂ 
(Triticum aestivum L.) 
 
Winter Wheat 
(Triticum aestivum L.) 
 
Пшеница мягкая озимая 
(Triticum aestivum L.) 

CREATOR 
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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 2007 0005 / 

2007.01.18 
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE 
CÂMP "SELECŢIA", MD 
 
b. POSTOLATI Alexei, MD;  
GAINA Lidia, MD;  
SERGHEI Titu, MD; 
TARAN Mihail, MD;  
STAVĂR Lidia, MD; 
MAGALEAS Boris, MD; 
JURAT Valentin, MD 

G GRÂU DE TOAMNĂ 
  (Triticum aestivum L.) 

 
    Winter Wheat   

  (Triticum aestivum L.) 

 Oзимая пшеница  
  (Triticum aestivum L.) 

DECEBAL 100/2012.04.30 

 



1
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD S T. 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 Figura-
tive 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)   029601 
(220)   2011.08.01 
(730) TOTO LTD., JP  

1-1, Nakashima 2-Chome, Kokurakita-Ku,  
Kitakyushu-Shi, Fukuoka-Ken, Japonia 

(540)  
 

 

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

construcţii metalice; construcţii metalice trans-
portabile; materiale metalice pentru căi ferate; 
cabluri şi fire metalice neelectrice; fierărie, arti-
cole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice; seifuri; 
produse din metale comune necuprinse în alte 
clase; minereuri; materiale metalice pentru con-
strucţii; apărători metalice; plăci de pardoseală 
metalice; cadre pentru construcţii; placaje meta-
lice; pardoseli metalice; plafoane metalice; uşi 
metalice; ferestre şi rame metalice pentru fere-
stre; scări metalice; acoperişuri metalice; învelitori 
metalice pentru acoperişuri; porţi metalice;  
garduri şi grilaje metalice; obloane metalice; con-
traşine; semne metalice neluminoase şi neme-
canice; panouri, ecrane metalice; obloane exte-
rioare; plăci comemorative din metal; construcţii 
metalice transportabile; panouri metalice; firme 
metalice; containere metalice (pentru depozitare 
şi transport); pereţi despărţitori din metal cu 
izolaţie fonică; cremaliere, suporturi pentru pro-
soape; cârlige metalice; mânere, parapete; port-
prosoape; distribuitoare metalice fixe pentru pro-
soape; chiuvete, spălătoare metalice; ţevi meta-
lice de drenaj; ţevi, conducte pentru apă; ţevi; 
manşoane de cuplare pentru ţevi; joncţiuni pen-
tru ţevi; dispozitive de fixare metalice pentru ţevi; 
valve pentru ţevi de drenaj; conducte; colectoare 
pentru ţevi; 

 

20   - mobilier, oglinzi, rame; produse neincluse în alte 
clase din lemn, plută, stuf, trestie, răchită; corn, 
os, fildeş, os de balenă, carapace, scoici, chih-
limbare, sidef; spumă de mare, înlocuitori ai 
acestora sau din material plastic; măsuţe pentru 
accesorii de baie; măsuţe de toaletă; oglinzi; 
mobilier, în special portprosoape, rafturi, dulapuri, 
bufete, dulapuri de farmacie, mobilier pentru 
camera de baie, stelaje pentru camera de baie, 
dulapuri pentru camera de baie, poliţe pentru ca-
mera de baie; scări mobile nemetalice; tejghele 
(mese); suporturi pentru lavoare şi camere de 
baie; suporturi pentru toaletă; stelaje de 
bucătărie; dulăpioare de bucătărie, inclusiv pen-
tru chiuvete, dar nu şi pentru arzătoare pe gaz; 

scaune; scaune pentru copii (mobilier); scaune 
înalte pentru bebeluşi; cremaliere nemetalice 
pentru prosoape; cârlige nemetalice; buloane 
nemetalice; supape din mase plastice pentru ţevi 
de drenaj; portprosoape fixate nemetalice; su-
pape din mase plastice pentru conducte de apă; 
perne pentru animale de companie; perne; patu-
ri; accesorii de pat, altele decât lenjeria de pat; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensu-
lelor); materiale pentru perii; materiale de cură-
ţare; lână metalică; sticlă brută sau semipre-
lucrată (cu excepţia sticlei folosite în construcţii); 
sticlărie, porţelan şi faianţă, neincluse în alte 
clase; suporturi pentru hârtie igienică, distribui-
toare de hârtie igienică; suporturi pentru colaci 
de hârtie pentru scaune de veceu; cutii metalice 
pentru distribuirea şerveţelelor de hârtie; distri-
buitoare de şerveţele de hârtie; suporturi pentru 
săpun şi săpuniere; distribuitoare de săpun; 
seturi de toaletă; inele şi suporturi pentru şerve-
ţele; portprosoape; parapete nemetalice; lăzi de 
gunoi; oale de noapte; dispozitive pentru stro-
pirea cavităţii bucale; scule acţionate manual 
pentru curăţare; căzi transportabile pentru be-
beluşi; cârpe pentru curăţat, suporturi şi tocuri 
pentru periuţe de dinţi; pahare cu picior pentru 
periuţe de dinţi şi suporturi pentru pahare cu 
picior pentru periuţe de dinţi; perii de toaletă şi 
suporturi. 

 

(531) CFE(5) 27.05.17. 
 

 

(210) 029684 
(220) 2011.08.18 
(730) ALEXEI Serghei, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "BOTTLING", "BERII", "ПИВА", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, maro-deschis, alb, 
roz. 

(511) NCL(9) 
32   - bere; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 19.01.01; 19.01.06; 25.01.19; 
26.01.16; 26.01.21; 26.07.05; 28.05.00; 
29.01.14. 

 

 

(210) 029901 
(220) 2011.09.28 
(730) Private Enterprise "SVITLE", UA  

Bogatyrska St., building 1, Kyiv, 04655, 
Ucraina 

(540)  
 

 

 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: roşu, bronz, bronz-
deschis, alb. 

(511) NCL(9) 
32   - bere. 
 

(531) CFE(5) 06.07.25; 24.09.01; 25.01.15; 
26.01.16; 26.01.17; 26.04.18; 29.01.14. 

 

(210) 030015 
(220) 2011.10.17 
(310) 85/306,041 
(320) 2011.04.27 
(330) US 
(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. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 030016 
(220) 2011.10.17 
(310) 85/306,530 
(320) 2011.04.27 
(330) US 
(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. 
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(210) 030105 
(220) 2011.11.04 
(730) CERBADJI Serghei, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 8, ap. 71,  
MD-4300, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 030255 
(220) 2011.11.24 
(730) METATRON S.A., MD  

Str. Tighina nr. 25,  
MD-2001, 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. 

 

 

 
 
(210) 030271 
(220) 2011.11.30 
(730) OOO "Acvileea", RU  

142800 Stupino, ul. Frunze, vl. 9/14, 
Moskovskaya obl., Federaţia Rusă 

(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; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 030300 
(220) 2011.12.05 
(730) GLAVIRUX S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Costiujeni nr. 6, bloc 2, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

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

 

 
 
(210) 030316 
(220) 2011.12.07 
(730) G.L. Pharma GmbH, AT  

A-8502 Lannach, Schlossplatz 1, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice care conţin substanţa 

activă simeticona destinate tratării simptome-
lor induse de formarea şi acumularea de ga-
ze în tractul gastrointestinal, simptomelor sin-
dromului Rhoemheld, folosite în scop diag-
nostic în cadrul examinărilor abdominale ul-
trasonografice sau radiologige în vederea 
îmbunătăţirii vizibilităţii, după tratamente chi-
rurgicale, precum şi în cazul intoxicaţiilor cu 
detergenţi. 
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(210) 030321 
(220) 2011.12.08 
(310) 2584823 
(320) 2011.06.16 
(330) GB 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., US  

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse din tutun, brichete, chi-

brituri, articole pentru fumători. 
 

(531) CFE(5) 25.01.19; 25.05.05; 25.05.06; 
25.05.25; 25.07.15; 25.07.21; 25.12.01; 
26.11.12. 

 

 
 
(210) 030331 
(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; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 

 

(210) 030334 
(220) 2011.12.08 
(310) 2584821 
(320) 2011.06.16 
(330) GB 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse din tutun; brichete, chi-

brituri; articole pentru fumători. 
 

(531) CFE(5) 25.05.25; 25.07.15; 25.12.01; 
26.03.23; 26.11.02. 

 

 
 
(210) 030335 
(220) 2011.12.08 
(310) 2584822 
(320) 2011.06.16 
(330) GB 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse din tutun; brichete, chi-

brituri; articole pentru fumători. 
 

(531) CFE(5) 25.05.25; 25.07.15; 25.12.01; 
26.03.23; 26.11.02. 

 

 
 
(210) 030351 
(220) 2011.12.19 
(730) ABRO Industries, Inc., US  

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

(540)  
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu, roz, porto-

caliu-închis, portocaliu-deschis, galben, verde, 
verde-închis, verde-deschis, albastru-deschis. 

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

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

 

(531) CFE(5) 02.01.08; 21.03.01; 26.03.04; 
27.05.21; 29.01.15. 

 

 

 
(210) 030374 
(220) 2011.12.21 
(730) KRISTEV Simion, MD  

Str. Iu. Gagarin nr. 1, MD-5301, Vulcăneşti, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 030380 
(220) 2011.12.22 
(730) VIERU Călin, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 48, bloc 1, ap. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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. 
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(210) 030386 
(220) 2011.12.23 
(730) Limited Liability Company "AST-

International Environment", RU  
ul. Starokachalovskaya, d. 3, korp. 3,  
Moscow, 117216, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

pe teritoriul Republicii Moldova. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 030389 
(220) 2011.12.26 
(730) The Coca-Cola Company, US  

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

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 26.04.13. 

 

 

(210) 030390 
(220) 2011.12.26 
(730) DP BEVERAGES LIMITED, KY  

PO Box 309GT, Ugland House, South Church 
Street, George Town, Grand Cayman, Insulele 
Caimane 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(9) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 

(210) 030391 
(220) 2011.12.26 
(730) DP BEVERAGES LIMITED, KY  

PO Box 309GT, Ugland House, South Church 
Street, George Town, Grand Cayman, Insulele 
Caimane 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(9) 
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; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 
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(210) 030392 
(220) 2011.12.26 
(730) OOO "Vigro Grup", RU  

Ul. Akademika Karghina, nr. 35, Mîtişci, 
Moskovskaia obl., 141007, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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. 

 

 

 
 
(210) 030393 
(220) 2011.12.26 
(730) NEZNAICO Igor, MD  

Str. Miron Costin nr. 18, bloc 2, ap. 30,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(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; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 030400 
(220) 2011.12.26 
(730) CURTEV Alexandru, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 24, ap. 37,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "BAR", "&", "GRILL". 

(511) NCL(9) 
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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 030401 
(220) 2011.12.27 
(730) SERBIN Igor, MD  

Bd. Moscova nr. 11, ap. 467,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

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

 

35   - comercializarea produselor în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri, magazine, ghere- 
te, chioşcuri şi tarabe; servicii de comerciali-
zare pentru terţi prestate de supermarketuri, 
hipermarketuri, magazine, gherete, chioşcuri 
şi tarabe. 

 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 25.03.01; 
27.03.15. 

 

 
 
(210) 030402 
(220) 2011.12.27 
(310) 2587323 
(320) 2011.07.11 
(330) GB 
(730) Avon Products, Inc., US  

World Headquarters, 1345 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10105-0196,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de distribuire; servicii de vânzări cu amă-
nuntul prin magazine, vânzare din uşă în 
uşă, solicitare directă prin reprezentanţi co-
merciali independenţi, prin telefon, cataloage 
de comenzi prin poştă şi prin intermediul 
reţelei informaţionale globale de calcula-
toare, toate referitoare la îngrijirea frumuseţii, 
îmbrăcăminte, articole de toaletă, cosmetice, 
giuvaiergerie, produse de îngrijire personală, 
suplimente nutritive, echipamente pentru 
exerciţii fizice şi fitnes, produse pentru sport, 
cărţi, benzi video şi audio preînregistrate, 
CD-uri şi produse de cadou; servicii de cam-
panii promoţionale şi publicitare în domeniul 
recrutării de reprezentanţi comerciali inde-
pendenţi; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; servicii de educaţie şi 
instruire în domeniul afacerilor pentru dezvol-
tarea şi facilitarea calităţilor personalizate de 
lider; programe de educaţie în domeniul afa-
cerilor pentru personalul de conducere, an-
gajaţi, asociaţi şi agenţi; instruire în domeniul 
afacerilor; servicii de consultanţă referitoare 

la instruire în domeniul afacerilor; servicii de 
educaţie prin organizare de cursuri, semi-
nare, conferinţe şi ateliere de lucru în dome-
niul serviciilor de vânzări cu amănuntul şi de 
promovare a produselor şi distribuire de ma-
teriale de instruire în legătură cu acestea; 
servicii de educaţie prin organizare de con-
ferinţe, cursuri, seminare şi ateliere de lucru 
în domeniile sănătăţii, nutriţiei, fitnesului, fi-
nanţelor, exerciţiilor, stilului, îngrijirii şi/sau în-
frumuseţării. 

 

 

 
 
(210) 030414 
(220) 2012.01.02 
(730) DP BEVERAGES LIMITED, KY  

PO Box 309GT, Ugland House, South 
Church Street, George Town, Grand Cay-
man, Insulele Caimane 

(540)  
 

 

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

orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate fă-
cute 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. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15. 
 

 
 
(210) 030415 
(220) 2012.01.02 
(730) The Coca-Cola Company, US  

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; feronerie; articole mici 
din metal; produse din metale comune, ne-
cuprinse în alte clase; sticle metalice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, por-
ţelan şi faianţă necuprinse în alte clase; bute-
lii din sticlă şi din plastic; 

 

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) 19.07.01; 19.07.02; 19.07.22. 
 

 
 
(210) 030416 
(220) 2012.01.02 
(730) The Coca-Cola Company, US  

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

(540)  
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; feronerie; articole mici 
din metal; produse din metale comune, ne-
cuprinse în alte clase; sticle metalice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, por-
ţelan şi faianţă necuprinse în alte clase; bute-
lii din sticlă şi din plastic; 

 

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) 19.07.01; 19.07.22. 
 

 
 
(210) 030417 
(220) 2012.01.02 
(730) The Coca-Cola Company, US  

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(10) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materialle, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; 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 (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu ex-
cepţia pensulelor); material pentru perii; ma-
terial pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă 
brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei 
de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă 
necuprinse în alte clase; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 030418 
(220) 2012.01.02 
(730) The Coca-Cola Company, US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(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) 26.04.02; 26.04.16; 26.11.13; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 030419 
(220) 2012.01.02 
(730) The Coca-Cola Company, US  

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

(540)  
 
 

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

argintiu, galben. 
(511) NCL(10) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; 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; 
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21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie (cu excepţia celor din metale pre-
ţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii 
(cu excepţia pensulelor); material pentru pe-
rii; material pentru curăţare; bureţi metalici; 
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi 
faianţă necuprinse în alte clase; 

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 05.03.13; 05.07.12; 
25.03.25; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 030420 
(220) 2012.01.02 
(730) The Coca-Cola Company, US  

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

(540)  
 
 

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

albastru-închis, verde-deschis, verde-închis, 
argintiu, galben. 

 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; 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 (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau 
bucătărie (cu excepţia celor din metale pre-
ţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii 
(cu excepţia pensulelor); material pentru pe-
rii; material pentru curăţare; bureţi metalici; 
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi 
faianţă necuprinse în alte clase; 

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 05.03.13; 05.07.12; 
25.03.25; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 030421 
(220) 2012.01.04 
(730) VINPOL Spolka z o. o., PL  

ul. Mazowiecka 48, PL -87-100 Torun,  
Polonia 

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 030422 
(220) 2012.01.04 
(730) VINPOL Spolka z o. o., PL  

ul. Mazowiecka 48, PL -87-100 Torun,  
Polonia 
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(540)  
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu, maro, 

portocaliu. 
(511) NCL(10) 
33   - lichior. 
 

(531) CFE(5) 03.07.16; 03.07.24; 08.01.15; 
08.01.16; 19.07.01; 27.05.02; 27.05.10; 
27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 030424 
(220) 2012.01.04 
(730) SARANTIS ROMÂNIA S.A., societate  

comercial ă, RO 
Şos. Oltenitei nr. 249, Popesti-Leordeni,  
Ilfov, Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde, galben. 
 
 
 

(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, în spe-
cial produse şi preparate cosmetice; 

 

05   - produse şi preparate farmaceutice, veterina-
re şi igienice, plasturi, materiale pentru pan-
samente; dezinfectante. 

 

(531) CFE(5) 05.07.23; 19.03.01; 19.03.25; 
27.05.10; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 030433 
(220) 2011.12.30 
(730) KILOVATÎI Alexandr, MD  

Bd. C. Negruzzi nr. 6, bloc 2, ap. 5,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate 
de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, 
magazine, gherete, chioşcuri, tarabe, centre 
comerciale, mall-uri şi pasaje; 

 

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; 

 

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) 030435 
(220) 2012.01.06 
(730) BRIMOR S.R.L., societate comercial ă, MD 

Bd. Moscova nr. 12, bloc 2, ap. 15,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 4/2012 

 55

(540)  
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde-închis, verde-des-

chis, negru, bordo, alb. 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

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

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, 
tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute 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 fabrica-
rea băuturilor; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.21; 05.03.15; 11.03.01; 
11.03.02; 29.01.15. 

 

 

(210) 030445 
(220) 2012.01.11 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

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

(540)  
 

 

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

 

(210) 030454 
(220) 2012.01.11 
(730) COART AUTO S.R.L., MD  

Str. Ginta Latină nr. 17, ap. 119,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
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; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor; 

 

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) 030456 
(220) 2012.01.11 
(730) BURIANOV Oleg, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A, ap. 9,  
MD-2012, 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; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 030463 
(220) 2012.01.12 
(730) DC Comics, a New York Partnership, US  

1700 Broadway, New York, NY 10019,  
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; 
inclusiv cosmetice, şi anume rujuri de buze, 
luciu de buze şi balsamuri de buze nemedi-
cinale; rimeluri; oje pentru unghii; pudră pen-
tru faţă, creme pentru faţă, loţiuni pentru 
piele şi geluri pentru piele; pudră pentru corp; 
uleiuri de baie, geluri de baie şi săruri pentru 
baie nemedicinale; creme şi loţiuni pentru 
mâini; creme şi loţiuni pentru corp; preparate 
pentru protecţie solară, şi anume creme şi lo-
ţiuni; creme pentru bărbierit şi loţiuni după 
bărbierit, produse pentru curăţarea pielii şi 
produse de îngrijire a corpului nemedicinale; 
deodorante pentru corp, apă de colonie şi 
parfumuri; săpunuri, şi anume săpunuri li-
chide pentru baie, săpunuri sub formă de gel 
şi săpunuri în calupuri; pastă de dinţi; să-
punuri detergente, în special lichide şi solide; 
agenţi de înmuiere pentru materiale textile; 
săpunuri dezodorizante, săpunuri pentru pie-
le;  şampoane şi balsamuri pentru păr; 

 

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; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 
inclusiv filme cinematografice de comedie, 
dramă, acţiune, aventuri şi/sau animaţie şi 
filme cinematografice de comedie, dramă, 
acţiune, aventuri şi/sau animaţie pentru difu-
zare prin televiziune; discuri audio-video şi 
discuri DVD conţinând muzică, filme de 
comedie, dramă, acţiune, aventuri şi/sau 
animaţie; căşti stereo; baterii; telefoane fără 
fir; playere CD; discuri CD-ROM cu jocuri de 
calculator; telefoane şi/sau pagere radio; 
aparate de redare de discuri compacte; apa-
rate de radio; suporturi pentru mausuri; oche-
lari, ochelari de soare şi tocuri pentru 
aceştia; echipamente pentru jocuri vândute 
ca seturi pentru jucarea unui joc de calcula-
tor de tipul jocului de societate; software 
descărcabile folosite pentru jucarea jocurilor 
de calculator on-line, software descărcabile 
pentru jocuri de calculator; software pentru 
jocuri de calculator folosite în telefoane mo-
bile şi celulare; programe pentru jocuri video 
şi de calculator; cartuşe pentru jocuri video; 
jocuri de calculator şi video proiectate pentru 
platforme hardware, şi anume pentru console 
de jocuri şi calculatoare personale; discuri 
CD-ROM şi discuri DVD cu jocuri de calcula-
tor şi programe de calculator, şi anume soft-
ware care leagă medii video şi audio digitale 
la o reţea globală de informare de calcula-
toare; conţinut media audiovizual descărcabil 
în domeniul divertismentului cu filme ani-
mate, seriale de televiziune, comedii şi dra-
me; software de calculator, şi anume soft-
ware de calculator pentru difuzarea în flux a 
conţinutului audiovizual prin Internet, soft-
ware de calculator pentru difuzarea în flux şi 
stocarea conţinutului audiovizual, playere 
audio şi video descărcabile pentru conţinutul 
media cu funcţii multimedia şi interactive, 
software de căutare şi comentarii video, 
software de protecţie a conţinutului, software 
de administrare a bazelor de date, software 
de sincronizare a bazelor de date; programe 
de calculator pentru accesare, navigare şi 
căutare de baze de date on-line, software 



MĂRCI  MD - BOPI 4/2012 

 57

care permite utilizatorilor să joace şi să pro-
grameze conţinutul de divertisment de tip 
audio, video, text şi multimedia; software 
pentru aplicaţii de calculator pentru difuzarea 
în flux şi stocarea conţinutului media audiovi-
zual; software pentru aplicaţii de calculator 
pentru difuzarea în flux a conţinutului media 
audiovizual prin Internet; software de calcula-
tor descărcabile pentru difuzarea în flux a 
conţinutului media audiovizual prin Internet; 
software de calculator descărcabile pentru 
difuzarea în flux şi stocarea conţinutului me-
dia audiovizual; publicaţii descărcabile sub 
formă de cărţi cu personaje din filme ani-
mate, de acţiune-aventură, comedie şi/sau 
dramă, cărţi de benzi desenate, cărţi pentru 
copii, ghiduri de strategie, reviste cu perso-
naje din filme animate, de acţiune-aventură, 
comedie şi/sau dramă, cărţi de colorat, cărţi 
de activităţi pentru copii şi reviste în dome-
niul divertismentului; accesorii pentru tele-
foane celulare şi anume accesorii de tipul 
„mâini libere", huse pentru telefoane celulare 
şi huse pentru faţa telefoanelor celulare; car-
tele magnetice codate, şi anume cartele tele-
fonice, cărţi de credit, cartele pentru nume-
rar, cărţi de debit şi cartele magnetice de 
acces; magneţi decorativi; 

 

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; inclusiv 
ceasornice; ceasuri; giuvaiergerie, bijuterii, şi 
anume brăţări, brăţări pentru gleznă, broşe, 
lanţuri, amulete, butoni de manşetă, cercei, 
ace de rever, lănţişoare, ace ornamentale, 
pandantive şi inele, catarame pentru curele; 

 

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; inclusiv produse de imprimerie şi arti-
cole din hârtie, şi anume cărţi cu personaje 
din filme animate, de acţiune-aventură, co-
medie şi/sau dramă, cărţi de benzi desenate, 
cărţi pentru copii, ghiduri de strategie, reviste 
cu personaje din filme animate, de acţiune-
aventură, comedie şi/sau dramă, cărţi de 
colorat, cărţi de activităţi pentru copii; 

papetărie, hârtie de scris, plicuri, caiete, 
agende, jurnale, fişe, felicitări, cărţi poştale; 
litografii; pixuri, creioane, cutii pentru ele, 
radiere, creioane pastel, creioane pentru 
marcare, creioane colorate, seturi pentru 
pictură, cretă şi table de scris; abţibilduri, 
decalcomanii, decalcomanii la cald; afişe; pe-
liculă plastică adezivă cu hârtie detaşabilă 
pentru înrămarea imaginilor în scopuri deco-
rative; fotografii neînrămate şi înrămate; co-
perte de cărţi, semne de carte, calendare, 
hârtie de ambalaj pentru cadouri; articole din 
hârtie pentru petreceri şi decoraţiuni din 
hârtie pentru petreceri, şi anume şerveţele 
din hârtie, şerveţele de masă din hârtie, su-
porturi din hârtie pentru farfurii, hârtie cre-
ponată, invitaţii, feţe de masă din hârtie, 
decoraţiuni din hârtie pentru prăjituri; decal-
comanii imprimate pentru broderie sau apli-
caţii; modele tipărite pentru costume, pija-
male, bluze de trening şi tricouri; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele şi 
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole 
de şelărie; inclusiv saci şi genţi de sport, 
rucsacuri de transportat copii, rucsacuri, saci 
de plajă, genţi pentru cărţi, genţi pentru scu-
tece, saci de marinar, saci de gimnastică, 
sacoşe, portmonee, borsete, raniţe, genţi 
purtate pe talie, pungi pentru cumpărături; 
umbrele; portofele; accesorii din piele, şi 
anume portofele, genţi şi curele; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; inclusiv îmbră-
căminte pentru bărbaţi, femei şi copii, şi anu-
me cămăşi, tricouri, bluze de trening, cos-
tume de alergat, pantaloni, chiloţi, pantaloni 
scurţi, maiouri, îmbrăcăminte de ploaie, ba-
vete din ţesătură pentru sugari, fuste, bluze, 
rochii, jartiere, pulovere, jachete, paltoane, 
impermeabile, costume pentru zăpadă, cra-
vate, halate, pălării, şepci, cozoroace de pro-
tecţie solară, mănuşi, curele, fulare, cămăşi 
de noapte, pijamale, lenjerie intimă, indis-
pensabili, cizme, pantofi, încălţăminte de 
sport, pantofi de tenis, sandale, şosete, bo-
tine, şosete-papuci, îmbrăcăminte pentru înot 
şi costume de bal mascat şi de Halloween şi 
măşti comercializate în legătură cu acestea; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; inclu-
siv jucării şi articole de sport, inclusiv jocuri şi 
jucării, şi anume figurine de acţiune şi acce-
sorii pentru acestea; seturi de joc pentru figu-
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rine de acţiune; mobilă de jucărie; jucării de 
pluş; baloane; jucării pentru cada de baie; 
jucării de călărit; echipamente vândute ca set 
pentru jocuri de cărţi; vehicule de jucărie; 
păpuşi; discuri zburătoare; unităţi de joc por-
tabile electronice; echipamente pentru jocuri 
vândute ca set pentru jocuri de masă, jocuri 
de cărţi, jocuri de manipulare, jocuri de so-
cietate şi jocuri de tipul acţiune pe bază de 
misiuni; aparate de jocuri autonome cu ieşire 
video; jocuri de tip mozaic şi puzzle-uri ma-
nipulatoare; măşti din hârtie pentru faţă; 
skateboard-uri; patine de gheaţă; jucării stro-
pitoare; mingi, şi anume mingi pentru teren 
de joc, mingi de fotbal, mingi de base-ball, 
mingi de baschet; mănuşi de base-ball; plute 
pentru înot de uz recreativ; dispozitive flo-
tante cu plăci de înot de uz recreativ; plăci de 
surfing; plăci de înot de uz recreativ; ari-
pioare de înot; vase pentru copt de jucărie şi 
vase pentru gătit de jucărie; puşculiţe de 
jucărie; globuri de zăpadă de jucărie; pălării 
de hârtie pentru petreceri; decoraţiuni (orna-
mente) pentru pomul de Crăciun; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; inclusiv servicii de diver-
tisment, şi anume furnizare de jocuri video 
on-line, furnizare de jocuri de calculator on-
line, oferire spre utilizare temporară a jocuri-
lor video nedescărcabile; producţie de soft-
ware pentru jocuri video şi de calculator; 
servicii de divertisment sub formă de seriale 
de televiziune de acţiune în direct, comedie, 
dramă, filme cu desene animate şi de tipul 
„reality"; producţie de seriale de televiziune 
de acţiune în direct, comedie, dramă, filme 
cu desene animate şi de tipul „reality"; dis-
tribuţie şi prezentare de filme cinematogra-
fice de acţiune în direct, comedie, dramă şi 
filme cu desene animate; producţie de filme 
cinematografice de acţiune în direct, com-
edie, dramă şi filme cu desene animate; 
spectacole teatrale animate şi de acţiune în 
direct; servicii de Internet de furnizare de 
informaţii printr-o reţea electronică globală de 
calculatoare în domeniul divertismentului 
referitoare în mod special la jocuri, muzică, 
filme şi televiziune; furnizare de web site-uri 
cu videoclipuri, fotografii şi alte materiale 
multimedia; furnizare de ştiri despre eveni-
mentele curente şi divertisment şi informaţii 
referitoare la educaţie şi evenimente cultu-
rale printr-o reţea globală de calculatoare;  
furnizare de informaţii pentru divertisment, 
precum şi divertisment printr-o reţea electro-
nică globală de comunicare sub formă de 
programe de acţiune în direct, comedie, dra-

mă şi animaţie şi producţie de filme de acţiu-
ne în direct, comedie, dramă şi filme cu de-
sene animate pentru distribuire printr-o reţea 
globală de calculatoare; furnizare de jocuri 
de calculator care pot fi accesate printr-o 
reţea de telecomunicaţii; servicii de publicare 
electronică, şi anume publicare on-line de 
texte şi opere grafice ale terţilor sub formă de 
articole, adaptări, scenarii, cărţi de benzi de-
senate, ghiduri de strategie, fotografii şi ma-
teriale vizuale; servicii ale parcurilor de dis-
tracţie; organizarea plimbărilor în parcurile de 
distracţie; spectacole şi/sau filme în direct 
sau preînregistrate; informare în domeniul 
divertismentului şi/sau recreării; servicii ale 
cluburilor de divertisment. 

 

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.01.01; 27.01.12; 
27.03.01; 27.03.15; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 030464 
(220) 2012.01.12 
(730) DC Comics, a New York Partnership, US  

1700 Broadway, New York, NY 10019,  
Statele Unite ale Americii 

(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; inclusiv 
cosmetice, şi anume rujuri de buze, luciu de 
buze şi balsamuri de buze nemedicinale; 
rimeluri; oje pentru unghii; pudră pentru faţă, 
creme pentru faţă, loţiuni pentru piele şi gelu-
ri pentru piele; pudră pentru corp; uleiuri de 
baie, geluri de baie şi săruri pentru baie ne-
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medicinale; creme şi loţiuni pentru mâini; cre-
me şi loţiuni pentru corp; preparate pentru 
protecţie solară, şi anume creme şi loţiuni; 
creme pentru bărbierit şi loţiuni după băr-
bierit, produse pentru curăţarea pielii şi pro-
duse de îngrijire a corpului nemedicinale; 
deodorante pentru corp, apă de colonie şi 
parfumuri; săpunuri, şi anume săpunuri li-
chide pentru baie, săpunuri sub formă de gel 
şi săpunuri în calupuri; pastă de dinţi; săpu-
nuri detergente, în special lichide şi solide; 
agenţi de înmuiere pentru materiale textile; 
săpunuri dezodorizante, săpunuri pentru 
piele; şampoane şi balsamuri pentru păr; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acustice; 
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de 
stocare a datelor; mecanisme pentru aparate 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea 
informaţiei, calculatoare; software de calcula-
toare; extinctoare; inclusiv filme cinematogra-
fice de comedie, dramă, acţiune, aventuri 
şi/sau animaţie şi filme cinematografice de 
comedie, dramă, acţiune, aventuri şi/sau 
animaţie pentru difuzare prin televiziune; dis-
curi audio-video şi discuri DVD conţinând 
muzică, filme de comedie, dramă, acţiune, 
aventuri şi/sau animaţie; căşti stereo; baterii; 
telefoane fără fir; playere CD; discuri CD-ROM 
cu jocuri de calculator; telefoane şi/sau pagere 
radio; aparate de redare de discuri compacte; 
aparate de radio; suporturi pentru mausuri; 
ochelari, ochelari de soare şi tocuri pentru 
aceştia; echipamente pentru jocuri vândute ca 
seturi pentru jucarea unui joc de calculator de 
tipul jocului de societate; software descărcabile 
folosite pentru jucarea jocurilor de calculator 
on-line, software descărcabile pentru jocuri de 
calculator; software pentru jocuri de calculator 
folosite în telefoane mobile şi celulare; pro-
grame pentru jocuri video şi de calculator; 
cartuşe pentru jocuri video; jocuri de calculator 
şi video proiectate pentru platforme hardware, 
şi anume pentru console de jocuri şi calcula-
toare personale; discuri CD-ROM şi discuri 
DVD cu jocuri de calculator şi programe de 
calculator, şi anume software care leagă medii 
video şi audio digitale la o reţea globală de 

informare de calculatoare; conţinut media au-
diovizual descărcabil în domeniul divertismen-
tului cu filme animate, seriale de televiziune, 
comedii şi drame; software de calculator, şi 
anume software de calculator pentru difuzarea 
în flux a conţinutului audiovizual prin Internet, 
software de calculator pentru difuzarea în flux 
şi stocarea conţinutului audiovizual, playere 
audio şi video descărcabile pentru conţinutul 
media cu funcţii multimedia şi interactive, soft-
ware de căutare şi comentarii video, software 
de protecţie a conţinutului, software de admini-
strare a bazelor de date, software de sincroni-
zare a bazelor de date; programe de calculator 
pentru accesare, navigare şi căutare de baze 
de date on-line, software care permite utilizato-
rilor să joace şi să programeze conţinutul de 
divertisment de tip audio, video, text şi multi-
media; software pentru aplicaţii de calculator 
pentru difuzarea în flux şi stocarea conţinutului 
media audiovizual; software pentru aplicaţii de 
calculator pentru difuzarea în flux a conţinutului 
media audiovizual prin Internet; software de 
calculator descărcabile pentru difuzarea în flux 
a conţinutului media audiovizual prin Internet; 
software de calculator descărcabile pentru 
difuzarea în flux şi stocarea conţinutului media 
audiovizual; publicaţii descărcabile sub formă 
de cărţi cu personaje din filme animate, de 
acţiune-aventură, comedie şi/sau dramă, cărţi 
de benzi desenate, cărţi pentru copii, ghiduri 
de strategie, reviste cu personaje din filme 
animate, de acţiune-aventură, comedie şi/sau 
dramă, cărţi de colorat, cărţi de activităţi pentru 
copii şi reviste în domeniul divertismentului; 
accesorii pentru telefoane celulare şi anume 
accesorii de tipul „mâini libere", huse pentru 
telefoane celulare şi huse pentru faţa telefoa-
nelor celulare; cartele magnetice codate, şi 
anume cartele telefonice, cărţi de credit, car-
tele pentru numerar, cărţi de debit şi cartele 
magnetice de acces; magneţi decorativi; 

 

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; inclusiv 
ceasornice; ceasuri; giuvaiergerie, bijuterii, şi 
anume brăţări, brăţări pentru gleznă, broşe, 
lanţuri, amulete, butoni de manşetă, cercei, 
ace de rever, lănţişoare, ace ornamentale, 
pandantive şi inele, catarame pentru curele; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materialle, 
necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 



MD - BOPI 4/2012        TRADEMARKS 
 

 60

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; inclu-
siv produse de imprimerie şi articole din hârtie, 
şi anume cărţi cu personaje din filme animate, 
de acţiune-aventură, comedie şi/sau dramă, 
cărţi de benzi desenate, cărţi pentru copii, 
ghiduri de strategie, reviste cu personaje din 
filme animate, de acţiune-aventură, comedie 
şi/sau dramă, cărţi de colorat, cărţi de activităţi 
pentru copii; papetărie, hârtie de scris, plicuri, 
caiete, agende, jurnale, fişe, felicitări, cărţi 
poştale; litografii; pixuri, creioane, cutii pentru 
ele, radiere, creioane pastel, creioane pentru 
marcare, creioane colorate, seturi pentru 
pictură, cretă şi table de scris; abţibilduri, de-
calcomanii, decalcomanii la cald; afişe; 
peliculă plastică adezivă cu hârtie detaşabilă 
pentru înrămarea imaginilor în scopuri decora-
tive; fotografii neînrămate şi înrămate; coperte 
de cărţi, semne de carte, calendare, hârtie de 
ambalaj pentru cadouri; articole din hârtie 
pentru petreceri şi decoraţiuni din hârtie pen-
tru petreceri, şi anume şerveţele din hârtie, 
şerveţele de masă din hârtie, suporturi din 
hârtie pentru farfurii, hârtie creponată, invitaţii, 
feţe de masă din hârtie, decoraţiuni din hârtie 
pentru prăjituri; decalcomanii imprimate pentru 
broderie sau aplicaţii; modele tipărite pentru 
costume, pijamale, bluze de trening şi tricouri; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de ani-
male; geamantane şi valize; umbrele şi um-
brele de soare; bastoane; bice şi articole de 
şelărie; inclusiv saci şi genţi de sport, rucsacuri 
de transportat copii, rucsacuri, saci de plajă, 
genţi pentru cărţi, genţi pentru scutece, saci de 
marinar, saci de gimnastică, sacoşe, portmo-
nee, borsete, raniţe, genţi purtate pe talie, pun-
gi pentru cumpărături; umbrele; portofele; ac-
cesorii din piele, şi anume portofele, genţi şi 
curele; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; inclusiv îmbră-
căminte pentru bărbaţi, femei şi copii, şi 
anume cămăşi, tricouri, bluze de trening, cos-
tume de alergat, pantaloni, chiloţi, pantaloni 
scurţi, maiouri, îmbrăcăminte de ploaie, bavete 
din ţesătură pentru sugari, fuste, bluze, rochii, 
jartiere, pulovere, jachete, paltoane, imper-
meabile, costume pentru zăpadă, cravate, 
halate, pălării, şepci, cozoroace de protecţie 
solară, mănuşi, curele, fulare, cămăşi de 

noapte, pijamale, lenjerie intimă, indispensabili, 
cizme, pantofi, încălţăminte de sport, pantofi 
de tenis, sandale, şosete, botine, şosete-
papuci, îmbrăcăminte pentru înot şi costume 
de bal mascat şi de Halloween şi măşti comer-
cializate în legătură cu acestea; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport 
necuprinse în alte clase; decoraţiuni (orna-
mente) pentru pomul de Crăciun; inclusiv 
jucării şi articole de sport, inclusiv jocuri şi 
jucării, şi anume figurine de acţiune şi accesorii 
pentru acestea; seturi de joc pentru figurine de 
acţiune; mobilă de jucărie; jucării de pluş; ba-
loane; jucării pentru cada de baie; jucării de 
călărit; echipamente vândute ca set pentru 
jocuri de cărţi; vehicule de jucărie; păpuşi; dis-
curi zburătoare; unităţi de joc portabile electro-
nice; echipamente pentru jocuri vândute ca set 
pentru jocuri de masă, jocuri de cărţi, jocuri de 
manipulare, jocuri de societate şi jocuri de tipul 
acţiune pe bază de misiuni; aparate de jocuri 
autonome cu ieşire video; jocuri de tip mozaic 
şi puzzle-uri manipulatoare; măşti din hârtie 
pentru faţă; skateboard-uri; patine de gheaţă; 
jucării stropitoare; mingi, şi anume mingi pen-
tru teren de joc, mingi de fotbal, mingi de base-
ball, mingi de baschet; mănuşi de base-ball; 
plute pentru înot de uz recreativ; dispozitive 
flotante cu plăci de înot de uz recreativ; plăci 
de surfing; plăci de înot de uz recreativ; ari-
pioare de înot; vase pentru copt de jucărie şi 
vase pentru gătit de jucărie; puşculiţe de 
jucărie; globuri de zăpadă de jucărie; pălării de 
hârtie pentru petreceri; decoraţiuni (orna-
mente) pentru pomul de Crăciun; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; inclusiv servicii de divertis-
ment, şi anume furnizare de jocuri video on-
line, furnizare de jocuri de calculator on-line, 
oferire spre utilizare temporară a jocurilor video 
nedescărcabile; producţie de software pentru 
jocuri video şi de calculator; servicii de diver-
tisment sub formă de seriale de televiziune de 
acţiune în direct, comedie, dramă, filme cu 
desene animate şi de tipul „reality"; producţie 
de seriale de televiziune de acţiune în direct, 
comedie, dramă, filme cu desene animate şi 
de tipul „reality"; distribuţie şi prezentare de 
filme cinematografice de acţiune în direct, 
comedie, dramă şi filme cu desene animate; 
producţie de filme cinematografice de acţiune 
în direct, comedie, dramă şi filme cu desene 
animate; spectacole teatrale animate şi de 
acţiune în direct; servicii de Internet de furni-
zare de informaţii printr-o reţea electronică 
globală de calculatoare în domeniul divertis-
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mentului referitoare în mod special la jocuri, 
muzică, filme şi televiziune; furnizare de web 
site-uri cu videoclipuri, fotografii şi alte mate-
riale multimedia; furnizare de ştiri despre eve-
nimentele curente şi divertisment şi informaţii 
referitoare la educaţie şi evenimente culturale 
printr-o reţea globală de calculatoare;  furniza-
re de informaţii pentru divertisment, precum şi 
divertisment printr-o reţea electronică globală 
de comunicare sub formă de programe de 
acţiune în direct, comedie, dramă şi animaţie şi 
producţie de filme de acţiune în direct, com-
edie, dramă şi filme cu desene animate pentru 
distribuire printr-o reţea globală de calcula-
toare; furnizare de jocuri de calculator care pot 
fi accesate printr-o reţea de telecomunicaţii; 
servicii de publicare electronică, şi anume pub-
licare on-line de texte şi opere grafice ale 
terţilor sub formă de articole, adaptări, scenarii, 
cărţi de benzi desenate, ghiduri de strategie, 
fotografii şi materiale vizuale; servicii ale par-
curilor de distracţie; organizarea plimbărilor în 
parcurile de distracţie; spectacole şi/sau filme 
în direct sau preînregistrate; informare în do-
meniul divertismentului şi/sau recreării; servicii 
ale cluburilor de divertisment. 

 

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.01.01; 27.01.12; 
27.03.01; 27.03.15; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 030474 
(220) 2012.01.13 
(310) 2011736343  
(320) 2011.11.07 
(330) RU 
(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) 030476 
(220) 2012.01.13 
(310) 2011736348 
(320) 2011.11.07 
(330) RU 
(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) 030479 
(220) 2012.01.13 
(310) 010543635 
(320) 2012.01.05 
(330) EM 
(730) Orange Brand Services Limited, GB  

St. James Court, Great Park Road,  
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi 
instrumente de comunicaţie şi telecomunicaţie; 
aparate şi instrumente electrice şi electronice, 
toate pentru procesarea, înregistrarea, păs-
trarea, transmiterea, regăsirea sau recepţio-
narea datelor; aparate şi instrumente pentru 
înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau 
reproducerea sunetului, imaginilor, informaţiei 
sau a datelor codificate; camere de luat vederi; 
aparate, instrumente şi echipament de fotogra-
fiat; aparate, instrumente şi echipament pentru 
procesarea imaginilor; aparate şi instrumente 
de televiziune şi radio; emiţătoare şi receptoare 
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de telecomunicaţie, de difuzare a programelor 
radio şi televizate; aparate de acces la pro-
grame difuzate sau transmise; holograme; cal-
culatoare; echipament periferic pentru calcula-
toare; circuite electronice programate informa-
tive de transmisie; programe de calculator; 
software de calculator; discuri, benzi şi fire elec-
trice care sunt purtătoare magnetice de 
informaţie; cartele magnetice fără înregistrare şi 
preînregistrate; cartele cu informaţie; cartele de 
memorie; smart card-uri; cartele ce conţin mi-
croprocesoare; cartele cu circuit integrat; car-
tele electronice de identificare; cartele telefo-
nice; cartele de credit telefonice; cartele de 
credit; fişe de plată; cartele pentru jocuri elec-
tronice destinate pentru folosirea cu telefoane; 
CD ROM-uri; purtătoare de informaţie magne-
tice, digitale, optice; purtătoare de informaţie 
magnetice, digitale şi optice pentru înregistra-
rea şi păstrarea informaţiei (fără înregistrare şi 
preînregistrate); software pentru calculatoare 
livrate din Internet; publicaţii electronice 
(încărcabile) acordate on-line din bazele de 
date ale calculatoarelor sau Internet; software 
de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii 
(inclusiv modeme) care fac posibilă conectarea 
cu bazele de date, reţelele din regiunea locală 
şi Internet; software de calculatoare care fac 
posibile serviciile de teleconferinţe, video-
conferinţe şi servicii video prin telefon; software 
de calculatoare care fac posibilă căutarea şi 
regăsirea datelor; software de calculatoare 
pentru accesul la bazele de date, serviciile de 
telecomunicaţie, reţelele de calculatoare şi 
avizierele electronice; software pentru jocurile 
de calculator; muzică digitală (încărcabilă) 
acordată din baza de date computerială sau din 
Internet; muzică digitală (încărcabilă) acordată 
din Internet MP3 web site-uri; dispozitive pentru 
reproducerea muzicii recepţionată din Internet; 
dispozitive de reproducere MP3; fotografii, ima-
gini, reprezentări grafice, sound bytes, filme, 
înregistrări video şi programe audiovizuale 
(încărcabile) acordate on-line sau din baze de 
date computeriale, din Internet sau web site-uri 
din Internet; aparate şi instrumente de monito-
ring la distanţă; software de calculatoare utili-
zate în monitoring-ul la distanţă; emiţătoare şi 
receptoare de satelit; sateliţi de telecomunicaţie 
şi difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi an-
tene pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; 
cabluri optice; fire de rezistenţă; electrozi; sis-
teme şi instalaţii de telecomunicaţie; terminale 
pentru reţele telefonice; comutatoare telefonice; 
aparate de telecomunicaţie, de păstrare, trans-
formare şi procesare a semnalului de intrare; 
echipament telefonic; echipament pentru tele-

foane fixate, transportabile, mobile, automate 
sau activate prin voce; terminale multimedia; 
terminale interactive pentru expunerea şi co-
mandarea produselor şi serviciilor; aparate şi 
instrumente de paging, radiopaging şi radiotele-
fonice; telefoane, telefoane mobile şi microtele-
foane; telecopiatoare; asistenţi personali digitali 
(PDA-uri); notepad-uri electronice; notebook-uri 
electronice; tablete electronice; unităţi electro-
nice portabile pentru recepţionarea, păstrarea 
şi/sau transmiterea fără fir a datelor şi mesaje-
lor; dispozitive electronice mobile care permit 
utilizatorului să urmărească sau să gestioneze 
informaţiile personale; accesorii pentru tele-
foane şi microtelefoane; adaptoare utilizate 
împreună cu telefoane; încărcătoare de baterii 
utilizate împreună cu telefoane; unităţi montate 
în mese sau automobile care încorporează un 
difuzor pentru a permite utilizarea automată a 
microtelefoanelor; suporturi pentru microtele-
foane în interiorul automobilelor; genţi şi tocuri 
special adaptate pentru păstrarea sau transpor-
tarea telefoanelor portative şi a echipamentului 
şi accesoriilor telefonice; organizere personale 
computerizate; antene; baterii; microproce-
soare; tastaturi; modeme; maşini de calculat; 
ecrane indicatoare (display screens); sisteme 
electronice globale de poziţionare; aparate şi 
instrumentte electronice navigaţionale, de de-
pistare şi de poziţionare; aparate şi instrumente 
de monitoring (altul decât monitoring-ul in-vivo); 
aparate şi instrumente radio; aparate şi instru-
mente electrice de control, testare (alta decât 
testarea in-vivo), semnalizare, verificare (su-
praveghere) şi instruire; aparate şi instrumente 
optice şi electrooptice; filme video; aparate şi 
echipament audiovizual; echipament şi aparate 
pentru jocurile electronice; accesorii electrice şi 
electronice şi echipament periferic proiectat şi 
adaptat pentru utilizare cu calculatoare, aparate 
audiovizuale şi echipament şi aparate pentru 
jocurile electronice; părţi şi fitinguri pentru toate 
produsele sus-menţionate; 

 

38   - servicii în vederea telecomunicaţiilor; servicii în 
vederea comunicaţiilor; servicii telefonice, ser-
vicii în vederea telefoniei mobile, facsimilelor, 
telexurilor, colectării şi transmiterii mesajelor, 
radiopaging, devierii sunetelor, răspunderii 
automate, serviciu de informaţii telefonice şi 
poştă electronică; transmiterea, livrarea şi re-
cepţionarea sunetelor, datelor, imaginilor, mu-
zicii şi informaţiei; servicii în vederea livrării 
mesajelor electronice; servicii informative on-
line referitoare la telecomunicaţii; servicii în 
vederea schimbului de date; transferul datelor 
prin telecomunicaţie; servicii în vederea comu-
nicaţiilor prin satelit; servicii de difuzare; difuza-
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rea sau transmiterea programelor radio sau 
televizate şi a filmelor, programelor de tele-
shopping şi webshopping; servicii de videotext, 
teletext şi de date video; difuzarea şi livrarea 
conţinutului multimedia prin reţele de comu-
nicaţie electronice; servicii în vederea mesaje-
lor video; servicii în vederea videoconferinţelor; 
servicii în vederea videotelefoanelor; teleco-
municaţie informaţională (inclusiv pagini web), 
programe de calculator şi orice alte date; apro-
vizionarea accesului uzual la Internet; aprovi-
zionarea conectărilor de telecomunicaţie sau a 
linkurilor la Internet sau la baze de date; apro-
vizionarea accesului uzual la Internet (furnizori 
de servicii); aprovizionarea şi operarea confe-
rinţelor electronice, grupurilor de discuţie şi chat 
room; aprovizionarea accesului la web site-urile 
muzical-digitale în Internet; aprovizionarea ac-
cesului la web site-urile MP3 în Internet; oferi-
rea muzicii digitale prin telecomunicaţii; aprovi-
zionarea accesului la infrastructurile de tele-
comunicaţie pentru alţi operatori; operarea şi 
aprovizionarea mijloacelor de căutare; servicii 
de acordare a accesului la telecomunicaţii; 
transmiterea mesajelor şi imaginilor cu ajutorul 
calculatorului; comunicaţie prin calculator; ser-
viciile agenţiilor de ştiri; transmiterea ştirilor şi 
informaţiei privind actualităţile; închirierea, lea-
sing-ul sau arendarea aparatelor, instrumente-
lor, instalaţiilor sau componentelor utilizate pen-
tru acordarea serviciilor sus-menţionate; servicii 
consultative, informaţie şi consultaţii referitoare 
la toate cele sus-menţionate; 

 

41   - servicii în vederea educaţiei şi instruirii; servicii 
în vederea divertismentului; activităţi sportive şi 
culturale; informaţii cu privire la evenimentele 
de instruire, divertisment, sportive şi culturale 
furnizate on-line dintr-o bază de date compu-
terială sau Internet sau furnizate prin alte mij-
loace; servicii în vederea jocurilor electronice 
furnizate dintr-o bază de date computerială sau 
prin Internet; servicii în vederea închirierii video 
şi audio; servicii în vederea divertismentului 
radio şi televizat; producţie de filme, de pro-
grame radiofonice şi de televiziune şi de pro-
grame de teleshopping şi webshopping; orga-
nizarea de jocuri şi competiţii; furnizarea on-line 
a publicaţiilor electronice; publicarea cărţilor şi 
jurnalelor electronice on-line; publicarea texte-
lor în format electronic sau în alt mod; servicii 
de publicare şi producţie pentru mijloacele de 
comunicare audio şi/sau vizuale; servicii în 
vederea expoziţiilor; furnizarea accesului on-
line la expoziţii şi servicii în vederea expoziţiilor; 
servicii de programare a ştirilor pentru transmi-
terea prin Internet; organizarea şi conducerea 
de conferinţe, seminare, simpozioane, con-

sultaţii, grupuri de lucru, cursuri, convenţii şi ex-
poziţii; studierea sau cursuri şi lecţii de instruire 
interactive şi la distanţă furnizate on-line printr-o 
legătură de telecomunicaţie sau reţea de calcu-
latoare sau furnizate prin alte mijloace; servicii 
de traducere; servicii în vederea galeriilor artis-
tice furnizate on-line printr-o legătură de tele-
comunicaţie; jocuri de noroc; cluburi; servicii de 
rezervare şi vânzare a biletelor pentru eveni-
mentele de divertisment, sportive şi culturale; 
servicii în vederea bibliotecilor electronice pen-
tru livrarea de informaţie electronică (inclusiv 
informaţia de arhivă) în formă de texte electro-
nice, de informaţii şi date audio şi/sau video, de 
jocuri şi divertisment; furnizarea şi desfăşurarea 
de conferinţe electronice, grupuri de discuţii şi 
chat room-uri; furnizarea muzicii digitale (neîn-
cărcabile) din Internet; furnizarea muzicii digi-
tale (neîncărcabile) de pe web site-urile MP3 
din Internet; furnizarea de fotografii, imagini, 
grafică, baiţi de sunet, filme, imagini video şi 
programe audiovizuale (neîncărcabile) on-line 
sau din baze de date computeriale sau Internet 
sau web site-uri din Internet; servicii de fotogra-
fiere; furnizarea de informaţii şi consultaţii cu 
privire la toate serviciile sus-menţionate. 

 

 

 

 
(210) 030494 
(220) 2012.01.18 
(730) DOGARU Cristina, MD  

Str. Gh. Madan nr. 46, bloc 6, ap. 49,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
18   - piele şi imitaţii din piele; 
 

25   - îmbrăcăminte şi încălţăminte; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 24.09.02; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 030506 
(220) 2012.01.23 
(730) GIGANT CONSTRUCT S.R.L., MD  

Str. Uzinelor nr. 64,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
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, inclusiv 
soluţii pentru spălarea parbrizelor; 

 

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, in-
clusiv brichete pentru sobe; 

 

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. 
 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 27.05.01; 
27.05.02. 

 

 

(210) 030507 
(220) 2012.01.23 
(730) IMPERIAL VIN S.A., MD  

MD-7330, Pleşeni, Cantemir,  
Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

(531) CFE(5) 25.01.13; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 030514 
(220) 2012.01.25 
(730) SAVINÎH Constantin, MD  

Str. Ismail nr. 102, bloc 4, ap. 15,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 07.03.11; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 030540 
(220) 2012.01.26 
(730) BODRUG Eugenia, MD  

Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 11.03.01; 11.03.02; 19.03.01; 
27.05.02; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 030544 
(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 ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 

 
 

(210) 030549 
(220) 2012.01.24 
(730) MOLDCLASSICA INTERNATIONAL S.R.L., 

întreprindere mixt 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: "INTERNATIONAL", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.07; 26.05.04; 26.07.03; 
26.07.07; 26.13.25; 27.01.05; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 030552 
(220) 2012.01.31 
(730) OLFIL-PROM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 23, ap. 12,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu-portocaliu. 
(511) NCL(10) 
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; case de bani; produse meta-
lice necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 030554 
(220) 2012.02.01 
(730) PRODECO S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Ceapaev nr. 35,  
MD-4023, Vladimirovca, Slobozia, TDS  
Nistrului, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate fă-
cute 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; 

 

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; 

 

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) 030555 
(220) 2012.01.31 
(730) Kintoy Die-Casting Manufactory Limited, 

CN 
Room 1716-17, North Tower, Concordia Pla-
za, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 
East, Kowloon, Hong Kong SAR, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
28   - jucării, jocuri şi articole de joacă; vehicule 

(jucării), vehicule (jucării) din metal turnate 
sub presiune; vehicule (jucării) turnate sub 
presiune; automobile (jucării); vehicule (jucă-
rii) modele; automobile (jucării) modele; au-
tocamioane de jucărie; mijloace de transport 
auto (jucării); modele de vehicule la scară 
redusă; modele de automobile la scară 
redusă; 

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul, de vânzare 
angro şi de distribuire a jucăriilor, jocurilor şi 
articolelor de joacă, vehiculelor (jucării), ve-
hiculelor (jucării) din metal turnate sub pre-
siune, vehiculelor (jucării) turnate sub pre-
siune, automobilelor (jucării), vehiculelor (ju-
cării) modele, autocamioanelor de jucărie, 
automobilelor (jucării) la scară redusă, mod-
elelor de vehicule la scară redusă. 

 

 

 
 
(210) 030559 
(220) 2011.12.14 
(730) CEGOLTAR S.R.L., MD  

Str. Nuferilor nr. 25,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 4/2012 

 67

(511) NCL(9) 
09   - cabluri coaxiale, cabluri cu fire optice, cabluri 

electrice, fire electrice, conductoare electrice; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.02; 26.03.04; 26.03.18; 
27.05.19; 27.05.22; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 030564 
(220) 2012.02.02 
(730) AMAR DAS S.R.L., MD  

Str. Lucian Blaga nr. 6,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

 

 
 
(210) 030565 
(220) 2012.01.30 
(730) RITUS-AV S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 85, ap. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocui-
tori ai tuturor acestor materiale sau din mate-
riale plastice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor; 

 
 

 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 030566 
(220) 2012.01.30 
(730) RITUS-AV S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 85, ap. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, ră-
chită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocui-
tori ai tuturor acestor materiale sau din mate-
riale plastice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 030567 
(220) 2012.02.01 
(730) FORT S.R.L., firm ă, MD 

Str. Meşterul Manole nr. 5, bloc 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie me-
talică; tuburi metalice; seifuri; produse meta-
lice necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 07.01.01; 07.01.06; 07.01.24; 27.05.01; 
27.05.07; 27.05.12. 

 

 

 
(210) 030571 
(220) 2012.02.02 
(730) ACVILA-SPORT S.A., MD  

Str. Bucuriei nr. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 

 
(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) 04.03.03; 27.01.12; 28.03.00. 
 

 
 
(210) 030572 
(220) 2012.02.02 
(730) ACVILA-SPORT S.A., MD  

Str. Bucuriei nr. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(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) 03.07.01; 03.07.16; 26.03.04; 
26.05.18; 27.05.02; 27.05.09. 

 

 
 
(210) 030575 
(220) 2012.02.02 
(730) OLFIL-PROM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 23, ap. 12,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(591) Culori revendicate: roşu, verde-închis. 
(511) NCL(10) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.09; 27.05.10; 27.05.11; 
29.01.13. 

 

 

 
(210) 030576 
(220) 2012.02.02 
(730) OLFIL-PROM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 23, ap. 12,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

zice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi didac-
tice; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau comanda curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sune-
tului sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.01.05; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 030577 
(220) 2012.02.02 
(730) OLFIL-PROM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 23, ap. 12,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(10) 
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 ne-
cuprinse în alte clase; minereuri; 
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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. 

 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.07; 24.15.13; 
26.07.03; 27.03.01; 27.03.15; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 030578 
(220) 2012.02.02 
(730) OLFIL-PROM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 23, ap. 12,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelec-
trice; produse de lăcătuşărie şi feronerie 
metalică; tuburi metalice; seifuri; produse 
metalice necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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. 

 

 
 
(210) 030579 
(220) 2012.02.02 
(730) OLFIL-PROM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 23, ap. 12,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

(591) Culori revendicate: roşu, verde, alb. 
(511) NCL(10) 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.02; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 030582 
(220) 2012.02.03 
(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) 030583 
(220) 2012.02.03 
(730) Gallaher Limited, GB  

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 
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(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) 030584 
(220) 2012.02.03 
(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) 030585 
(220) 2012.02.03 
(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) 030589 
(220) 2012.02.06 
(730) VELIEV Ehtibar, MD  

Str. Bucureşti nr. 57, ap. 18,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie me-
talică; tuburi metalice; seifuri; produse meta-
lice necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materialle, 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
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(210) 030592 
(220) 2012.02.06 
(730) RAILEAN Liubov, MD  

Str. Valea Crucii nr. 24, ap. 147,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 
(591) Culori revendicate: roz, alb. 
(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; 

 

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; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.01.19; 05.03.04; 05.07.10; 
26.04.15; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 030596 
(220) 2012.02.07 
(730) PALINUR S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 

aeriană sau navală. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 030600 
(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. 

 

 

 
 
(210) 030603 
(220) 2012.02.10 
(730) MÎNDRILĂ Ala, MD  

Str. V. Belinski nr. 11 B,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 030604 
(220) 2012.02.10 
(730) BORAN Emilia, MD  

Bd. Decebal nr. 68, bloc 2, ap. 11,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

 

 

 
 
(210) 030605 
(220) 2012.02.10 
(730) CUSNIR Viorica, MD  

Bd. Decebal nr. 68, bloc 2, ap. 11,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
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; 

 

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; 
comercializarea produselor. 

 

 
 
(210) 030607 
(220) 2012.02.10 
(730) Bridgestone Corporation, JP  

10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
12   - autovehicule, precum şi părţi şi accesorii pen-

tru acestea; pneuri pentru autoturisme; pneuri 
pentru autocamioane; pneuri pentru autobuze; 
pneuri pentru automobile de curse; pneuri 
pentru autovehicule; pneuri cu bandă de ru-
lare renovată pentru autoturisme; pneuri cu 
bandă de rulare renovată pentru autoca-
mioane; 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 autovehi-
cule; pneuri cu bandă de rulare renovată pen-
tru avioane; camere de aer pentru pneuri pen-
tru autoturisme; camere de aer pentru pneuri 
pentru autocamioane; camere de aer pentru 
pneuri pentru autobuze; camere de aer pentru 
pneuri pentru automobile de curse; camere de 
aer pentru pneuri pentru autovehicule; roţi 
pentru autoturisme; roţi pentru autocamioane; 
roţi pentru autobuze; roţi pentru automobile de 
curse; roţi pentru autovehicule; cauciuc pentru 
renovarea benzilor de rulare a pneurilor pen-
tru mijloacele de transport menţionate; mij-
loace de transport cu două roţi cu motor, pre-
cum 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; ca-
mere de aer pentru pneuri pentru biciclete; roţi 
pentru biciclete; cauciuc pentru renovarea 
benzilor de rulare a pneurilor pentru mijloace 
de transport cu două roţi cu motor şi pentru 
biciclete; pneuri şi camere pentru pneuri pen-
tru avioane; cauciuc pentru renovarea benzilor 
de rulare a pneurilor pentru avioane; adaosuri 
de cauciuc autoadezive pentru repararea 
pneurilor şi a camerelor pentru pneuri; jante şi 
capace pentru roţile mijloacelor de transport; 
camere de aer pentru pneuri pentru roţile mij-
loacelor de transport; amortizoare pentru mij-
loacele de transport terestre; amortizoare 
pneumatice (arcuri pneumatice pentru mijloa-
cele de transport terestre); mufe pentru unirea 
arborilor pentru mijloacele de transport tere-
stre; tranchete navale; perne pentru scaunele 
mijloacelor de transport; şenile pentru mij-
loace de transport; furtunuri nemetalice hi-
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draulice pentru mijloace de transport; piese 
pentru suspensiile mijloacelor de transport; 
arcuri pneumatice. 

 

 
 
(210) 030617 
(220) 2012.02.15 
(730) LÎSÎI Andrei, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap. 91,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030618 
(220) 2012.02.15 
(730) LÎSÎI Andrei, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap. 91,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

(210) 030619 
(220) 2012.02.15 
(730) LÎSÎI Andrei, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap. 91,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 030623 
(220) 2012.02.15 
(730) STILCONSTRUCT S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Socoleni nr. 17, bloc 1,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
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-
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duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

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

 

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; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compacta-
rea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină 
pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; 
lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

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

 

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; 

 

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

 

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, 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; compact-discuri, DVD-

uri şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case în-
registratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, 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 usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 
aeriană sau navală; 

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
focuri de artificii; 

 

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

 

15   - instrumente muzicale; 
 

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 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); ma-
teriale plastice pentru ambalaj (necuprinse în 
alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi pro-
duse din aceste materiale necuprinse în alte 
clase; produse din materiale plastice semipre-
lucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

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

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de 
umplutură (cu excepţia cauciucului sau mate-
rialelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, 
tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute 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; 

 

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; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.15; 02.01.23; 07.01.06; 
07.01.08; 07.01.24; 07.03.11; 26.01.16; 
26.01.18; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.04. 

 

 
 
(210) 030627 
(220) 2012.02.16 
(730) VERMODJE S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A,  
MD-2088, Ghidighici, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

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

 

 

 
 
(210) 030628 
(220) 2012.02.16 
(730) VERMODJE S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A,  
MD-2088, Ghidighici, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030629 
(220) 2012.02.16 
(730) VERMODJE S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A,  
MD-2088, Ghidighici, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030630 
(220) 2012.02.16 
(730) VERMODJE S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A,  
MD-2088, Ghidighici, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

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

 

 
 
(210) 030631 
(220) 2012.02.16 
(730) VERMODJE S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A,  
MD-2088, Ghidighici, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030632 
(220) 2012.02.16 
(730) VERMODJE S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A,  
MD-2088, Ghidighici, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030633 
(220) 2012.02.16 
(730) VERMODJE S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A,  
MD-2088, Ghidighici, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030634 
(220) 2012.02.16 
(730) VERMODJE S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A,  
MD-2088, Ghidighici, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi mate-
riale pentru pansamente; materiale pentru 
 
 

plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 

 

 
(210) 030635 
(220) 2012.02.16 
(730) VERMODJE S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A,  
MD-2088, Ghidighici, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 030637 
(220) 2012.02.16 
(730) FORMULA PRO S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 148, bloc 3,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator. 
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(210) 030638 
(220) 2012.02.15 
(730) BOGUŞ Alexandr, MD  

Str. Ginta Latină nr. 15, bloc 2, ap. 26,  
MD-2044, 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 patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 030639 
(220) 2012.02.16 
(730) GABO S.R.L., societate comercial ă, MD 

Bd. Dacia nr. 4, ap. 15,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngră-
şăminte pentru pământ; compoziţii extinc-
toare; preparate pentru călirea şi sudura me-
talelor; produse chimice destinate conservării 
alimentelor, materiale tanante; adezivi (mate-
riale de lipit) destinaţi industriei; 

 

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

 

 

(210) 030640 
(220) 2012.02.16 
(730) GABO S.R.L., societate comercial ă, MD 

Bd. Dacia nr. 4, ap. 15,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngră-
şăminte pentru pământ; compoziţii extinc-
toare; preparate pentru călirea şi sudura me-
talelor; produse chimice destinate conservării 
alimentelor, materiale tanante; adezivi (mate-
riale de lipit) destinaţi industriei; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 030641 
(220) 2012.02.16 
(730) EXOIL - GRUP S.R.L., MD  

Str. Sarmizegetusa nr. 90/2,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul de-

clară că renunţă la invocarea oricărui drept ex-
clusiv: "SUPERMARKET ELECTROCAS-
NICE", cu excepţia executării grafice deosebite. 
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(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(10) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.01.05; 27.01.06; 27.05.02; 
27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 030643 
(220) 2012.02.16 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

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

 

 
 
(210) 030644 
(220) 2012.02.17 
(730) PARINOV Alexandr, MD  

Str. Ismail nr. 84, ap. 105,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(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) 27.05.01; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 030645 
(220) 2012.02.17 
(730) RUDIC Valeriu, MD  

Str. Grenoble nr 163, bloc 1, ap. 57,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 
TODERAŞ Ion, MD  
Str. Hânceşti nr. 55, bloc 3, ap. 22,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030646 
(220) 2012.02.17 
(730) Johnson & Johnson, a corporation orga-

nized and existing under the laws of the 
State of New Jersey, US  
One Johnson & Johnson Plaza, New Bruns-
wick, New Jersey, 08933, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă pentru îngri-

jirea pielii şi părului, preparate pentru 
spălarea corpului; preparate pentru curăţare; 
scrub pentru faţă; 
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05   - preparate medicamentoase pentru curăţarea 
pielii; preparate medicamentoase pentru spă-
larea feţei şi corpului şi scrub medicamentos 
pentru faţă şi corp; benzi (pentru aplicaţii) medi-
cale pe nas pentru tratamentul coşurilor, em-
plastru medicamentos pentru acnee, preparate 
pentru tratamentul acneei, substanţe medica-
mentoase astringente, hidratante medicamen-
toase şi preparate pentru curăţarea pielii; 

 

16   - şerveţele de unică folosinţă neimpregnate cu 
substanţe chimice sau cu compuşi pentru 
utilizare în calitate de sugativă cosmetică 
pentru absorbţia grăsimii de pe faţă; 

 

21   - dispozitive pentru exfoliere şi curăţare, şi 
anume dispozitive acţionate manual cu bate-
rii pentru exfolierea şi curăţarea pielii; tam-
poane exfoliante pentru pielea feţei. 

 

 
 
(210) 030647 
(220) 2012.02.17 
(730) DERMENJI Maxim, MD  

Str. A. Corobceanu nr. 7a, ap. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(511) NCL(10) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.23; 24.17.02; 
27.05.10; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 030648 
(220) 2012.02.17 
(730) Stiefel Laboratories, Inc., US  

Corporation Service Company, 2711 Center-
ville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 
19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse şi preparate farmaceutice pentru 

tratamentul bolilor, formelor şi tulburărilor 
dermatologice; preparate farmaceutice pen-
tru tratamentul acneei. 

 

 

 
(210) 030651 

(220) 2012.02.20 
(730) AITEC CA S.R.L., societate comercial ă, 

MD 

Str. Nicolae Bălcescu nr. 11,  

MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelec-
trice; produse de lăcătuşărie şi feronerie 
metalică; tuburi metalice; seifuri; produse 
metalice necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.09. 
 

 
 
(210) 030652 
(220) 2012.02.15 
(730) MOREN GROUP S.A., LV  

BELIZ, BELIZ CITY, LV - 1011, RIGA,  
Letonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
34   - tutun, produse din tutun, ţigarete, articole 

pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzare; vânzări 
angro şi cu amănuntul; operaţii de export-im-
port; comercializarea ţigaretelor şi produselor 
din tutun; servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine specializate; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 030653 
(220) 2012.02.17 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD  

Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi mate-

riale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 030655 
(220) 2012.02.17 
(730) ART GRUP BRIVET S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 7,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
02   - coloranţi pentru cartuşe, pentru aparate de 

fotocopiere şi imprimante; 
 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, fotografice, 
optice 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, maşini de calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 

 

16   - tuş; cerneală. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.03. 

 

 
 
(210) 030656 
(220) 2012.02.20 
(730) V.P. ZARAFA S.R.L., MD  

Str. Tudor Vladimirescu nr. 40, bloc 5,  
MD-3123, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelec-
trice; produse de lăcătuşărie şi feronerie 
metalică; tuburi metalice; seifuri; produse 
metalice necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

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; 

 

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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.22; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 030657 
(220) 2012.02.20 
(730) MSN Laboratories Ltd., IN  

MSN House, Plot No.: C-24, Industrial Es-
tate, Sanath Nagar, Hyderabad-500 018, 
Andhra Pradesh, India 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi mate-

riale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
(210) 030658 
(220) 2012.02.20 
(730) MSN Laboratories Ltd., IN  

MSN House, Plot No.: C-24, Industrial Es-
tate, Sanath Nagar, Hyderabad-500 018, 
Andhra Pradesh, India 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
(210) 030659 
(220) 2012.02.20 
(730) MSN Laboratories Ltd., IN  

MSN House, Plot No.: C-24, Industrial Es-
tate, Sanath Nagar, Hyderabad-500 018, 
Andhra Pradesh, India 

(540)  
 

 

 
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi mate-
riale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 030660 
(220) 2012.02.20 
(730) MSN Laboratories Ltd., IN  

MSN House, Plot No.: C-24, Industrial Es-
tate, Sanath Nagar, Hyderabad-500 018, 
Andhra Pradesh, India 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030661 
(220) 2012.02.20 
(730) MSN Laboratories Ltd., IN  

MSN House, Plot No.: C-24, Industrial Es-
tate, Sanath Nagar, Hyderabad-500 018, 
Andhra Pradesh, India 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030664 
(220) 2012.02.21 
(730) RITUS-AV S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 85, ap. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, ră-
chită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocui-
tori ai tuturor acestor materiale sau din mate-
riale plastice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 030665 
(220) 2012.02.21 
(730) RITUS-AV S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 85, ap. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(10) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, ră-
chită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocui-
tori ai tuturor acestor materiale sau din mate-
riale plastice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor; 
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44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură; 

 

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

 

 

 

(210) 030666 
(220) 2012.02.21 
(730) AZOLUX S.R.L., MD  

Str. Piaţa Veche nr. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(10) 
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) 28.05.00. 
 

 

(210) 030667 
(220) 2012.02.22 
(730) TRITEAC Andrei, MD  

Bd. Moscova nr. 16, ap. 15,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
(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. 

 

 

(210) 030670 
(220) 2012.02.22 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 
JP 
of No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokoha-
ma-shi, Kanagawa-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
12   - nave, bărci, şalupe, precum şi părţi şi acce-

sorii pentru ele; automobile, mijloace de 
transport electrice, inclusiv vehicule electrice, 
autofurgoane, camioane, furgoane, vehicule 
de tot-teren, autobuze, mijloace de transport 
pentru agrement, automobile de sport, auto-
mobile de curse, încărcătoare cu furcă, trac-
toare remorchere, piese de construcţie şi 
accesorii pentru produsele menţionate; mij-
loace de transport cu motor pe două roţi, 
biciclete, precum şi părţi şi accesorii pentru 
ele; cărucioare; răsturnătoare de vagoane, 
împingătoare de vagoane, dispozitive pentru 
deplasarea vagoanelor; tractoare; motoare 
pentru mijloace de transport terestre; osii 
pentru mijloace de transport; transmisii de 
putere şi angrenaje pentru maşini şi meca-
nisme; amortizoare; frâne; motoare de curent 
alternativ şi continuu pentru mijloace de 
transport terestre; sirene avertizoare pentru 
vehicule; aplicaţii de cauciuc autoadezive 
pentru repararea anvelopelor şi camerelor 
anvelopelor; 

 

37   - repararea şi întreţinerea tehnică a automobi-
lelor, mijloacelor de transport electrice, inclu-
siv a vehiculelor electrice, autofurgoanelor, 
camioanelor, furgoanelor, vehiculelor de tot-
teren, autobuzelor, mijloacelor de transport 
pentru agrement, automobilelor de sport, 
automobilelor de curse, încărcătoarelor cu 
furcă, tractoarelor remorchere, precum şi a 
pieselor de construcţie şi accesoriilor pentru 
mijloacele de transport menţionate; informaţii 
privind repararea şi întreţinerea tehnică a 
automobilelor, mijloace de transport elec-
trice, inclusiv a vehiculelor electrice, autofur-
goanelor, camioanelor, furgoanelor, vehicule-
lor de tot-teren, autobuzelor, mijloacelor de 
transport pentru agrement, automobilelor de 
sport, automobilelor de curse, încărcătoa-
relor cu furcă, tractoarelor remorchere, pre-
cum şi a pieselor de construcţie şi accesori-
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ilor pentru mijloacele de transport menţionate; 
repararea şi întreţinerea tehnică a maşinilor 
şi instrumentelor de măsurare şi testare; 
repararea şi întreţinerea tehnică a dispoziti-
velor, mecanismelor şi aparatelor pentru 
distribuirea şi reglarea puterii; repararea şi 
întreţinerea tehnică a convertizoarelor rota-
tive; repararea şi întreţinerea tehnică a com-
pensatoarelor de fază. 

 

 

 
 
(210) 030673 
(220) 2011.12.22 
(730) SANDRILIONA S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, roz, auriu, gal-

ben, maro, bej, albastru. 
(511) NCL(9) 
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, îngheţată plombir 
cu ciocolată şi aromă de vanilie, cu topping 
de ciocolată, cu nuci şi glazură de ciocolată; 
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt; 
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente); mi-
rodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 08.01.18; 26.01.02; 
26.01.18; 26.04.18; 27.05.02; 29.01.15. 

 

 

(210) 030675 
(220) 2012.02.23 
(730) ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT 

SANAYII ANONIM ŞIRKETI, TR 
Adnan Kahveci Bulvari Bahcelievler Mah. 
No.5, PK.1, Bahcelievler, Turcia 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(10) 
32   - bere; 
 

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 berii; operaţii de ex-
port-import; servicii de comercializare pentru 
terţi prestate de magazine specializate, su-
permarketuri, hipermarketuri. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 24.05.07; 25.01.15; 
25.01.17; 27.05.02; 27.05.09. 

 

 
 
(210) 030676 
(220) 2012.02.24 
(730) TANVEST S.R.L., MD  

Str. Alecu Russo nr. 13, bloc 3, ap. 33,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 24.15.21; 26.03.23; 27.01.01; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 030683 
(220) 2012.02.24 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH  

Quai Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

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

 

 

 
 
(210) 030685 
(220) 2012.02.27 
(730) PUSIKOV Anatolie, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 9, ap. 59,  
MD-2044, 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 030691 
(220) 2012.02.28 
(730) SANAGRO-PRIM S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str-la 5 Lvov nr. 16,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-

zare temporară. 
 

(531) CFE(5) 01.15.11; 11.03.04; 26.11.13; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 030692 
(220) 2012.02.13 
(730) PRO Digital S.R.L., întreprindere cu  

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

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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(210) 030696 
(220) 2012.02.28 
(730) KVINT, societate pe ac ţiuni de tip închis, 

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

(540)  
 

 

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

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

 

 

 
 
(210) 030697 
(220) 2012.02.28 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 030698 
(220) 2012.02.28 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(210) 030699 
(220) 2012.02.28 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 030700 
(220) 2012.02.27 
(730) FARM MEAT PROCESSING S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Independenţei nr. 30, bloc 4,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben-auriu, bordo, 

roşu, bej. 
(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. 
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(531) CFE(5) 25.03.01; 25.03.07; 27.05.03; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 030701 
(220) 2012.02.27 
(730) FARM MEAT PROCESSING S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Independenţei nr. 30, bloc 4,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

violet, albastru-deschis, albastru-închis. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 030702 
(220) 2012.02.28 
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE  

Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532  
Baden-Baden, Germania 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 030703 
(220) 2012.02.28 
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE  

Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532  
Baden-Baden, Germania 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 030704 
(220) 2012.02.28 
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE  

Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532  
Baden-Baden, Germania 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 030705 
(220) 2012.02.28 
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE  

Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532  
Baden-Baden, Germania 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 030706 
(220) 2012.02.28 
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE  

Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532  
Baden-Baden, Germania 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
 

(210) 030712 
(220) 2012.02.28 
(730) IZOPLAST S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

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

(540)  
 
 

 

 
(511) NCL(10) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; con-

ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 

 
 
(210) 030713 
(220) 2012.02.29 
(730) POPESCU Nicolae, MD  

Str. Ştefan Vodă nr. 30, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelec-
trice; produse de lăcătuşărie şi feronerie 
metalică; tuburi metalice; seifuri; produse 
metalice necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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; 
comercializarea produselor, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de magazine, 
servicii din clasa dată care nu ţin de dome-
niul proprietăţii intelectuale; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
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(210) 030714 
(220) 2012.02.29 
(730) DOSCA Ion, MD  

Str-la Mihai Eminescu nr. 12, MD-3721,  
Lozova, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, cafeniu,  

galben, alb, negru. 
(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; 

 

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; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

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

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per- 
 

sonale şi sociale oferite de către terţi desti-
nate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 07.01.24; 
07.03.08; 07.03.11; 27.01.12; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 030715 
(220) 2012.02.29 
(730) MIHAYLOV Emil Naskov, BG  

Str. Kneaz Boris, 12, B, et. 3, ap. 23, Haskovo, 
Bulgaria 

(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; 

 

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

 

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. 

 

 

 
 
(210) 030716 
(220) 2012.02.29 
(730) ODEMCIUC Olga, MD  

Str. Ceapaev Pasaj nr. 8-10,  
MD-3200, Bălţi, Republica Moldova 
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(540)  
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.17.02; 26.01.05; 26.07.05; 
27.07.01. 

 

 

 
(210) 030737 
(220) 2012.02.29 
(730) MARDENKA S.R.L., MD  

Str. A. Puşkin nr. 2, MD-6811, Bardar, Ialo-
veni, 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. 

 

 

 
 
(210) 030738 
(220) 2012.02.29 
(730) COLINELE DE LA REDI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
MD-7236, Vadul lui Raşcov, Şoldăneşti,  
Republica Moldova 
 
 

(540)  
 

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

(531) CFE(5) 11.03.01; 11.03.02; 26.01.16; 
26.01.18; 27.01.12. 

 

 
 
(210) 030740 
(220) 2012.02.29 
(730) VINSERVICE GRUP S.R.L., MD 

Calea Moşilor nr. 24,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-

rilor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

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

 

 
 
(210) 030741 
(220) 2012.02.29 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 

 
 

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

 

 

 
(210) 030742 
(220) 2012.02.28 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD  

Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 030744 
(220) 2012.02.29 
(730) WELLY DIE CASTING FACTORY LIMITED, 

HK 
Flat I, 18th Floor, Shield Industrial Centre, 
84-92 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, 
New Territories, Hong Kong 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport; jucării cu telecomandă; mijloace de 
transport, automobile, avioane, modele de 
vehicule, modele de avioane, modele de 
automobile, automobile, modele de asam-
blare, automobile cu telecomandă, modele la 
scară, modele la scară de motociclete şi bi-
ciclete, toate produsele menţionate mai sus 
necuprinse în alte clase. 

 

(531) CFE(5) 26.01.05; 26.01.11; 26.01.18; 
27.01.02. 

 

 
 
(210) 030746 
(220) 2012.03.02 
(730) Aeroport Handling S.A., MD  

Bd. Dacia nr. 80, bloc 3,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, sur, alb. 
(511) NCL(10) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 02.09.19; 03.07.17; 09.09.11; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 030747 
(220) 2012.03.02 
(730) Aeroport Handling S.A., MD  

Bd. Dacia nr. 80, bloc 3,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru, alb. 
(511) NCL(10) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 05.03.13; 26.04.15; 
27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 030749 
(220) 2012.03.03 
(730) CARAUŞ Grigore, MD  

Str. Serghei Lazo nr. 18/B, MD-2081,  
Bubuieci, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(10) 
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; 
 

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. 

 

(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 07.03.11; 
27.05.10; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 030751 
(220) 2012.03.05 
(730) DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD  

Str. Dacia nr. 1,  
MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 

(210) 030752 
(220) 2012.03.05 
(730) LATURINSKAIA Lidia, MD  

Str. Bogdan-Voievod nr. 2, bloc A, ap. 3,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(10) 
19   - materiale şi produse de construcţie nemeta-

lice; 
 

39   - servicii de transport. 
 

(531) CFE(5) 25.07.01; 25.07.04; 26.04.09; 
27.05.01. 

 

 

(210) 030753 
(220) 2012.03.05 
(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) 030754 
(220) 2012.03.13 
(730) JEREGHI Alexandru, MD  

Str. Trei Crai nr. 6,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 
naturale în stare brută; 

 

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

 

 
 
(210) 030759 
(220) 2012.03.06 
(730) RNP Pharmaceuticals S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
MD-4820, Dolinnoe, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 030760 
(220) 2012.03.06 
(730) RNP Pharmaceuticals S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
MD-4820, Dolinnoe, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 030761 
(220) 2012.03.06 
(730) EXCOTEL S.R.L., MD  

Str. M. Lomonosov nr. 49, bloc 1,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
 
(511) NCL(10) 
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; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.03.13; 01.03.15; 24.17.25; 
26.11.10; 27.05.07; 27.05.10. 
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(210) 030763 
(220) 2012.03.06 
(730) VELIEV Ehtibar, MD  

Str. Bucureşti nr. 57, ap. 18,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor. 

 

 

 
 
(210) 030767 
(220) 2012.03.05 
(730) BARZA NEAGR Ă GRUP S.R.L.,  

întreprindere cu capital str ăin, MD  
MD-6429, Iurceni, Nisporeni,  
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 05.13.06; 19.07.01; 19.07.22. 
 

 
 
(210) 030771 
(220) 2012.03.13 
(730) LAGMAR-IMPEX S.R.L., MD  

Str. Socoleni nr. 17/1,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 
26.01.10; 26.01.16; 27.05.10. 
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(210) 030775 
(220) 2012.03.14 
(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   - produs farmaceutic antiparazitar, antihelmintic. 
 

 
 
(210) 030776 
(220) 2012.03.14 
(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   - produs farmaceutic antinflamator nonsteroi-

dian. 

 

 

 

 
(210) 030777 
(220) 2012.03.14 
(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   - produs farmaceutic secretolitic folosit în tra-

tamentul patologiilor respiratorii. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 

(111) 22198 
(151) 2012.02.03 
(181) 2020.09.14 
(210) 027772 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(111) 22230 
(151) 2012.02.16 
(181) 2019.11.04 
(210) 026091 
(220) 2009.11.04 
(730) Promo-Profit S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 76, of. 4,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

le; articole pentru legătorie; papetărie; mate-
riale plastice pentru ambalaj; caractere tipo-
grafice, clişee. 

 

(531) CFE(5) 01.01.17; 17.05.21; 27.03.15; 27.05.08; 
29.01.13. 

 

 
 

(111) 22289 
(151) 2012.02.01 
(181) 2020.09.14 
(210) 027775 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ne; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi gră-
simi comestibile; 

 

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

 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi cerea-
le, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi 
legume proaspete; seminţe, plante şi flori natu-
rale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
te; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

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

 

 

 
 
(111) 22290 
(151) 2012.02.01 
(181) 2020.09.14 
(210) 027765 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

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

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, marme-
ladă, compoturi, ouă, lapte şi produse lacta-
te; uleiuri şi grăsimi comestibile. 

 

 

 
 
(111) 22304 
(151) 2012.02.29 
(181) 2020.12.09 
(210) 028262 
(220) 2010.12.09 
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L., între-

prindere mixt ă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33  - vinuri; 
 

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

 

 
 
(111) 22313 
(151) 2012.02.08 
(181) 2020.09.14 
(210) 027777 
(220) 2010.09.14 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PRALINE". 
(511) NCL(9) 
30  - praline; 
 

35  - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile menţionate, cu excepţia co-
mercializării produselor, serviciilor de comer-
cializare pentru terţi prestate de magazine. 

 

(111) 22385 
(151) 2012.02.21 
(181) 2020.12.13 
(210) 028298 
(220) 2010.12.13 
(730) PIC Samuil, MD  

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

(540)  
 
 

 

 
 
(511) NCL(9) 
33  - vinuri de muscat. 
 

(531) CFE(5) 25.01.19; 25.03.01; 27.05.01; 27.05.24. 
 

 
 
(111) 22392 
(151) 2012.02.21 
(181) 2020.11.03 
(210) 028060 
(220) 2010.11.03 
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L., între-

prindere 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: "vinului". 
(511) NCL(9) 
33  - vinuri; 
 

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

 

 
 
(111) 22393 
(151) 2012.02.22 
(181) 2020.11.29 
(210) 028203 
(220) 2010.11.29 
(730) Dr. Kaffman Pharma LLC, RU  

Str. Niftianoi 43, 344016, Rostov-on-Don, 
Federaţia Rusă 
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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; produse 
pentru îngrijirea dinţilor; şampoane; 

 

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; medicamente; geluri şi lubrifianţi fo-
losite în scopuri medicale; 

 

10  - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice; material de sutu-
ră; mănuşi de uz medical; cu excepţia prezer-
vativelor; 

 

16  - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; articole pentru 
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (mate-
riale de lipit) pentru papetărie sau menaj; 
materiale pentru artişti; pensule; maşini de 
scris; materiale plastice pentru ambalaj (ne-
cuprinse în alte clase); caractere tipografice; 
clişee; scutece de unică folosinţă din celulo-
ză sau hârtie, articole din celuloză sau hârtie, 
incluse în această clasă, inclusiv toate tipuri-
le de şerveţele de hârtie, batiste şi prosoape; 

 

21  - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; 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; periuţe de dinţi; mă-
nuşi de uz casnic. 

 

 
 
(111) 22394 
(151) 2012.02.22 
(181) 2020.11.29 
(210) 028204 
(220) 2010.11.29 
(730) Dr. Kaffman Pharma LLC, RU  

Str. Niftianoi 43, 344016, Rostov-on-Don, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

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

 

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; medicamente; geluri şi lubrifianţi 
folosite în scopuri medicale; 

 

10  - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; prezervative; mănuşi de uz medical; 

 

16  - produse de imprimerie; fotografii; maşini de 
scris şi articole de birou (cu excepţia mobile-
lor); materiale de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); 
caractere tipografice; clişee; 

 

21  - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; 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; periuţe de dinţi; mă-
nuşi de uz casnic. 

 

 

 
 
(111) 22395 
(151) 2012.02.22 
(181) 2020.11.29 
(210) 028205 
(220) 2010.11.29 
(730) Dr. Kaffman Pharma LLC, RU  

Str. Niftianoi 43, 344016, Rostov-on-Don, 
Federaţia Rusă 

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

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

 

05  - produse veterinare; produse igienice pentru 
medicină; substanţe dietetice de uz medical, 
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plomba-
rea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfec-
tante; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide; medicamente; 
geluri şi lubrifianţi folosite în scopuri medicale; 

 

10  - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice; material de sutu-
ră; prezervative; mănuşi de uz medical; 

 

16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilelor); materiale de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; scutece 
de unică folosinţă din celuloză sau hârtie, arti-
cole din celuloză sau hârtie, incluse în aceas-
tă clasă, inclusiv toate tipurile de şerveţele de 
hârtie, batiste şi prosoape; 

 

21  - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semi-
prelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); 
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte 
clase; periuţe de dinţi; mănuşi de uz casnic. 

 

 
 
(111) 22419 
(151) 2012.03.02 
(181) 2018.11.26 
(210) 024637 
(220) 2008.11.26 
(730) BOLEACU Ghenadie, MD  

Str. Trandafirilor nr. 33, bloc 1, ap. 20,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

(511) NCL(9) 
09  - extinctoare; 
 

16  - caractere tipografice, clişee; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.10; 26.11.08; 27.05.11. 

 

 
 
(111) 22427 
(151) 2012.03.02 
(181) 2020.09.17 
(210) 027783 
(220) 2010.09.17 
(730) SAN IMPEX INTERNAŢIONAL S.R.L., soci-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29  - legume conservate, congelate, uscate şi fierte. 
 

 

 
 
(111) 22435 
(151) 2012.03.07 
(181) 2020.01.16 
(210) 026480 
(220) 2010.01.16 
(730) JOVAN Fiodor, MD  

Str. Ştefan Neaga nr. 16, ap. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 
 

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

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

 

35  - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasa 32. 
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(111) 22436 
(151) 2012.03.07 
(181) 2020.12.17 
(210) 028324 
(220) 2010.12.17 
(730) POPA Ion, MD  

Str. Pajurii nr. 3, ap. 18,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "IP", "CONSULT", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
45  - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.09. 
 

 
 
(111) 22441 
(151) 2012.03.10 
(181) 2020.11.22 
(210) 028169 
(220) 2010.11.22 
(730) Diversey, Inc., US  

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

(540)  

 

 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(9) 
03  - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-

re, degresare şi şlefuire; produse pentru în-
grijirea dinţilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 
29.01.12. 

 

 
 
(111) 22442 
(151) 2012.03.10 
(181) 2020.12.27 
(210) 028359 
(220) 2010.12.27 
(730) BALEA Vitalie, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 29, bloc 1, ap. 44, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
30  - preparate făcute din cereale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.01.25; 27.05.02; 27.05.03; 
29.01.12. 

 

 
 
(111) 22443 
(151) 2012.03.10 
(181) 2021.02.17 
(210) 028648 
(220) 2011.02.17 
(730) HANKOOK TIRE CO., LTD., KR  

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Kontrol technology", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, gri, portocaliu. 
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(511) NCL(9) 
12  - pompe de aer (accesorii pentru vehicule); ve-

hicule aeriene; lanţuri antiderapante; pneuri 
pentru automobile; automobile; ghidoane 
pentru biciclete; pneuri pentru biciclete; bici-
clete; garnituri de frână pentru vehicule; car-
case pentru anvelope pneumatice; huse pen-
tru scaune de vehicule; huse pentru pneuri; 
huse pentru roţi de vehicule; pneuri pentru 
motociclete; rondele adezive de cauciuc pen-
tru repararea camerelor de aer; camere de 
aer pentru biciclete; camere de aer pentru 
motociclete; camere de aer pentru anvelope 
pneumatice; camere de aer pentru roţi de 
vehicule; camere de aer pentru pneuri de 
vehicule; plase portbagaje pentru vehicule; 
anvelope pneumatice; truse pentru repararea 
camerelor de aer; jante de roţi pentru vehicu-
le; huse de şei pentru biciclete; huse de şei 
pentru motociclete; centuri de siguranţă pen-
tru scaunele de vehicule; segmenţi de frână 
pentru vehicule; amortizoare pentru vehicule; 
portschiuri pentru automobile; crampoane 
pentru pneuri; ţinte pentru pneuri; pneuri 
pentru roţi de vehicule; pneuri solide pentru 
roţi de vehicule; şenile pentru reşaparea an-
velopelor; şenile pentru vehicule (benzi de 
rulare); şenile pentru vehicule (ca echipa-
ment de tracţiune); pneuri fără camere de 
aer pentru biciclete; pneuri fără camere de 
aer pentru motociclete; ventile pentru pneuri 
de vehicule; pneuri pentru roţi de vehicule; 
roţi de vehicule; vehicule electrice; bărci; 
locomotive; ştergătoare de parbriz; parbrize. 

 

(531) CFE(5) 27.05.09; 29.01.13. 
 

 

(111) 22457 
(151) 2012.03.10 
(181) 2021.03.14 
(210) 028836 
(220) 2011.03.14 
(730) MOTÎNGA Serghei, MD  

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

(540)  
 

 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(9) 
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; 

 

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

 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 25.05.02; 25.07.20; 26.04.18; 
28.05.00; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 22460 
(151) 2012.03.13 
(181) 2020.07.13 
(210) 027408 
(220) 2010.07.13 
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe ac ţiuni de 

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

(540)  
 
 

 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "®", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

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

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

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
(531) CFE(5) 25.01.15; 25.05.03; 26.04.11; 

26.04.18; 27.05.24; 29.01.14. 
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(111) 22461 
(151) 2011.10.31 
(181) 2020.07.29 
(210) 027528 
(220) 2010.07.29 
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe ac ţiuni de 

tip închis, MD  
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, 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; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; 

 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate fă-
cute din cereale, pâine, produse de patiserie 
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de mela-
să, 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(111) 22462 
(151) 2012.03.13 
(181) 2020.07.29 
(210) 027529 
(220) 2010.07.29 
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe ac ţiuni de 

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

(540)  
 

 
 
 
 

(511) NCL(9) 

30 - ceai; miere; 

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

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 

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

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

  
 

 
 
(111) 22463 
(151) 2012.03.10 
(181) 2021.03.01 
(210) 028717 
(220) 2011.03.01 
(730) UNGUREANU Igori, MD  

Str. Matei Basarab nr. 7/1, ap. 49,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, bej, brun, gri, roşu, 

maro. 
(511) NCL(9) 
30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate fă-
cute din cereale, pâine, produse de patiserie 
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de mela-
să, drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, 
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

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

 

43  - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
restauraţie, servicii prestate de restaurante, 
baruri; servicii de cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 05.11.15; 05.13.13; 11.03.01; 
11.03.03; 25.01.06; 27.05.02; 29.01.15. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în martie  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 028702 2011.02.25 21884 2012.02.23 09,16,35,41 COCOŞ Sergiu, MD 6/2011  
2 027772 2010.09.14 22198 2012.02.03 29 BUCURIA S.A., MD 11/2010 4/2012 
3 027890 2010.10.12 22199 2011.12.21 30,31,32,35 BUCURIA S.A., MD 12/2010  
4 028422 2011.01.18 22205 2011.12.21 29,30 BUCURIA S.A., MD 3/2011  
5 028421 2011.01.18 22215 2011.12.30 05,16,29,30,31,

32,33,35,39,40,
41,42,43 

BUCURIA S.A., MD 4/2011  

6 026091 2009.11.04 22230 2012.02.16 16 Promo-Profit S.R.L., societate 
comercială, MD 

2/2010 4/2012 

7 028246 2010.12.06 22268 2012.02.27 35,36 SALEMI Rosario, MD 3/2011  
8 027775 2010.09.14 22289 2012.02.01 29,30,31,32,35 BUCURIA S.A., MD 11/2010 4/2012 
9 027765 2010.09.14 22290 2012.02.01 29 BUCURIA S.A., MD 11/2010 4/2012 
10 026769 2010.02.19 22295 2012.02.17 05,35 ACC Avitafarma-M, MD 5/2010  
11 027930 2010.10.11 22296 2012.01.09 03,05,21 The Procter & Gamble Company, 

US 
2/2011  

12 028262 2010.12.09 22304 2012.02.29 33,35 UNITED WINE COMPANY 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2/2011 4/2012 

13 027777 2010.09.14 22313 2012.02.08 30,35 BUCURIA S.A., MD 11/2010 4/2012 
14 029127 2011.04.20 22362 2012.02.20 35 BEBELUX S.R.L., societate 

comercială, MD 
8/2011  

15 028434 2011.01.13 22365 2012.02.17 30 Kommounalnoje proizvodstven-
noye ounitarnoe predpriyatie "Vi-
tebsky konditersky kombinat "Vit-
ba", BY 

5/2011  

16 028435 2011.01.13 22366 2012.02.17 30 Kommounalnoje proizvodstven-
noye ounitarnoe predpriyatie "Vi-
tebsky konditersky kombinat "Vit-
ba", BY 

5/2011  

17 028534 2011.02.01 22370 2012.02.17 01 The Dow Chemical Company, 
corporaţie din statul Delaware, US 

5/2011  

18 028535 2011.02.01 22371 2012.02.17 01 The Dow Chemical Company, 
corporaţie din statul Delaware, US 

5/2011  

19 028555 2011.02.02 22372 2012.02.17 05 GlaxoSmithKline Trading Services 
Limited, IE 

6/2011  

20 028647 2011.02.18 22373 2012.02.16 35 ASIL DISTRIBUTION S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

5/2011  

21 028666 2011.02.21 22374 2012.02.17 05 Celgene Corporation, US 6/2011  
22 028669 2011.02.21 22375 2012.02.17 44 Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., 

AR 
6/2011  

23 028696 2011.02.25 22376 2012.02.16 29,31,35,39 ANDRIDOR-GRUP S.R.L., socie-
tate comercială, MD 

6/2011  

24 028766 2011.03.09 22377 2012.02.17 09 Acer Incorporated, TW 5/2011  
25 028768 2011.03.09 22378 2012.02.17 09 Acer Incorporated, TW 5/2011  
26 029027 2011.04.12 22379 2012.02.16 35,37 AGRO-LIUCCA S.R.L., MD 7/2011  
27 029031 2011.04.12 22380 2012.02.16 35,37 AGRO-LIUCCA S.R.L., MD 7/2011  
28 028344 2010.12.20 22381 2012.02.17 09,14,26 Deichmann+Co. Ltd., HK 6/2011  
29 028685 2011.02.24 22382 2012.02.20 35,38,42 SPATARI Alexandr, MD 5/2011  
30 028727 2011.03.02 22383 2012.02.20 29 MARFRIG ALIMENTOS S.A., BR 6/2011  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
31 027515 2010.07.23 22384 2012.02.24 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 10/2010  
32 028298 2010.12.13 22385 2012.02.21 33 PIC Samuil, MD 3/2011 4/2012 
33 028553 2011.02.02 22386 2012.02.21 33 InterStolitsa Ltd., RU 6/2011  
34 028753 2011.03.04 22387 2012.02.21 07,12 HINO JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Hino 
Motors, Ltd.), JP 

6/2011  

35 028812 2011.03.11 22388 2012.02.20 16 CATANA Alexandr, MD 5/2011  
36 028814 2011.03.11 22389 2012.02.21 05 Teva Czech Industries s.r.o., CZ 6/2011  
37 028815 2011.03.11 22390 2012.02.21 05 Teva Czech Industries s.r.o., CZ 6/2011  
38 028916 2011.03.23 22391 2012.02.21 32 GUŢU Serghei, MD 6/2011  
39 028060 2010.11.03 22392 2012.02.21 33,35 UNITED WINE COMPANY 

S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
1/2011 4/2012 

40 028203 2010.11.29 22393 2012.02.22 03,05,10,16,21 Dr. Kaffman Pharma LLC, RU 3/2011 4/2012 
41 028204 2010.11.29 22394 2012.02.22 03,05,10,16,21 Dr. Kaffman Pharma LLC, RU 3/2011 4/2012 
42 028205 2010.11.29 22395 2012.02.22 03,05,10,16,21 Dr. Kaffman Pharma LLC, RU 3/2011 4/2012 
43 028460 2011.01.20 22396 2012.02.22 05 JW LIFE SCIENCE CORPORA-

TION, KR 
3/2011  

44 028556 2011.02.03 22397 2012.02.21 29,30,35,43 COTRUŢA Leonid, MD 5/2011  
45 028750 2011.03.04 22398 2012.02.21 36 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

CHIŞINĂU S.A., MD 
5/2011  

46 028877 2011.03.18 22399 2012.02.21 36 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., MD 

5/2011  

47 028308 2011.01.04 22400 2011.12.08 25,35 UNIEX METAL S.R.L., MD 3/2011  
48 029176 2011.05.04 22401 2012.02.27 05 NOBEL ILAC SANAYII VE TICA-

RET ANONIM SIRKETI, 
reprezentanţa companiei turceşti, 
MD 

8/2011  

49 029175 2011.05.04 22402 2012.02.27 05 NOBEL ILAC SANAYII VE TICA-
RET ANONIM SIRKETI, 
reprezentanţa companiei turceşti, 
MD 

8/2011  

50 029166 2011.05.03 22403 2012.02.27 05 ASFARMA-MEDICAL S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

8/2011  

51 028528 2011.02.03 22404 2012.02.27 33 VISMOS S.A., combinat de vinuri 
spumante şi de marcă, întreprin-
dere mixtă, MD 

3/2011  

52 028951 2011.03.30 22405 2012.02.27 29 BONGRAIN S.A., FR 7/2011  
53 029109 2011.04.13 22406 2012.02.27 05 KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY 

CO., LTD., JP 
8/2011  

54 029116 2011.04.18 22407 2012.02.27 05 Amgen Inc., US 8/2011  
55 028348 2010.12.28 22408 2012.02.22 30 PANIF-PROFIT S.R.L., societate 

comercială, MD 
3/2011  

56 028813 2011.03.11 22409 2012.02.23 31 Prîvatne pidprîemstvo "Torgovîi 
dim "Creativ"", UA 

6/2011  

57 027355 2010.06.23 22410 2012.02.03 34 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 
CH 

9/2010  

58 028730 2011.03.02 22411 2012.02.28 32 GUŢU Serghei, MD 5/2011  
59 029246 2011.05.17 22412 2012.02.29 01 CP KELCO U.S., INC.,  

a Delaware corporation, US 
8/2011  

60 029199 2011.05.10 22413 2012.02.20 09,35,36,37,38,
39,41,42,44 

Orange Brand Services Limited, 
GB 

8/2011  

61 029149 2011.04.26 22414 2012.02.29 05 J.B. Chemicals & Pharmaceuti-
cals Limited, IN 

8/2011  

62 028807 2011.03.16 22415 2012.02.29 18 SISCO-COZIRSCAIA Oxana, MD 5/2011  
63 028682 2011.02.22 22416 2012.03.01 01,02 The Dow Chemical Company, 

corporaţie din statul Delaware, US 
6/2011  

64 028687 2011.02.24 22417 2012.03.01 03 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

6/2011  

65 028688 2011.02.24 22418 2012.03.01 30 Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovi-
dalinistiu "SALEX ABSOLUT", UA 

6/2011  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
66 024637 2008.11.26 22419 2012.03.02 09,16,25 BOLEACU Ghenadie, MD 2/2009 4/2012 
67 027746 2010.09.03 22420 2012.02.27 03,05 Janssen Pharmaceutica NV, BE 2/2011  
68 029043 2011.04.12 22421 2012.03.02 35,41,42 MANTEA Alexandru, MD 7/2011  
69 028364 2010.12.28 22422 2011.12.08 16,35,38,41,42 DEVPAS S.R.L., MD 4/2011  
70 028968 2011.04.01 22423 2012.03.06 35 DUMBRAVA Georgeta, MD 7/2011  
71 028969 2011.04.01 22424 2012.03.06 35 DUMBRAVA Georgeta, MD 7/2011  
72 027418 2010.07.06 22425 2012.03.05 09 "Rusnavgeoset" Limited Liability 

Company, RU 
9/2010  

73 027419 2010.07.06 22426 2012.03.05 09 "Rusnavgeoset" Limited Liability 
Company, RU 

9/2010  

74 027783 2010.09.17 22427 2012.03.02 29 SAN IMPEX INTERNAŢIONAL 
S.R.L., societate comercială, MD 

11/2010 4/2012 

75 028129 2010.11.16 22428 2012.03.05 35,41,43 AMERHANOVA Natalia, MD 2/2011  
76 028394 2011.01.11 22429 2012.03.02 33 AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A., 

agenţie agroindustrială, MD 
4/2011  

77 028467 2011.01.21 22430 2012.03.05 03,25 House of Worth Limited, GB 4/2011  
78 028732 2011.03.11 22431 2012.03.02 05 EUROFARMACO S.A., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
5/2011  

79 028734 2011.03.11 22432 2012.03.02 05 EUROFARMACO S.A., întreprin-
dere cu capital străin, MD 

5/2011  

80 028966 2011.04.01 22433 2012.03.06 35 DUMBRAVA Georgeta, MD 6/2011  
81 029154 2011.05.04 22434 2012.03.10 05 NOBEL ILAC SANAYII VE TICA-

RET ANONIM SIRKETI, 
reprezentanţa companiei turceşti, 
MD 

8/2011  

82 026480 2010.01.16 22435 2012.03.07 32,35 JOVAN Fiodor, MD 3/2010 4/2012 
83 028324 2010.12.17 22436 2012.03.07 45 POPA Ion, MD 3/2011 4/2012 
84 029288 2011.05.31 22437 2012.03.06 33 AGROVIN BULBOACA S.A., MD 8/2011  
85 029150 2011.04.26 22438 2012.03.12 12 GENERAL MOTORS LLC,  

a limited liability company orga-
nized and existing under the laws 
of the State of Delaware, US 

8/2011  

86 029161 2011.05.06 22439 2012.03.10 35,37 AGRO-LIUCCA S.R.L., MD 8/2011  
87 029210 2011.05.11 22440 2012.03.12 34 PHILIP MORRIS BRANDS 

S.A.R.L., CH 
8/2011  

88 028169 2010.11.22 22441 2012.03.10 03,35 Diversey, Inc., US 2/2011 4/2012 
89 028359 2010.12.27 22442 2012.03.10 30,35 BALEA Vitalie, MD 3/2011 4/2012 
90 028648 2011.02.17 22443 2012.03.10 12 HANKOOK TIRE CO., LTD., KR 5/2011 4/2012 
91 029028 2011.04.12 22444 2012.02.16 35,37 AGRO-LIUCCA S.R.L., MD 7/2011  
92 029198 2011.05.10 22445 2012.03.03 09,35,36,37,38,

39,41,42,44 
Orange Brand Services Limited, 
GB 

8/2011  

93 029200 2011.05.10 22446 2012.03.03 09,35,36,37,38,
39,41,42,44 

Orange Brand Services Limited, 
GB 

8/2011  

94 029207 2011.05.12 22447 2012.02.27 35 TIRAMISA S.R.L., MD 8/2011  
95 029223 2011.05.13 22448 2012.03.03 35,38 Reprezentanţa din Moldova  

a Companiei Engleze Capital City 
Service Limited, MD 

8/2011  

96 029239 2011.05.16 22449 2012.03.03 09 Google Inc., US 8/2011  
97 029240 2011.05.16 22450 2012.03.03 09 Google Inc., US 8/2011  
98 029251 2011.05.18 22451 2012.03.03 11,18,19,20, 

21,28,31 

MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, 
DE 

8/2011  

99 029253 2011.05.19 22452 2012.03.03 16,35,41 POPOVICI Aliona, MD 8/2011  
100 029256 2011.05.19 22453 2012.03.10 09 LANITRON S.R.L., MD 8/2011  
101 029304 2011.06.01 22454 2012.02.27 35,36,37,39 POLITRANS S.R.L., MD 8/2011  
102 029338 2011.06.01 22455 2012.03.03 03 Bora Creations S.L., ES 8/2011  
103 029380 2011.06.13 22456 2012.03.03 16,35,41 POPOVICI Aliona, MD 8/2011  
104 028836 2011.03.14 22457 2012.03.10 07,08,37 MOTÎNGA Serghei, MD 6/2011 4/2012 
105 029030 2011.04.12 22458 2012.03.10 35,37 AGRO-LIUCCA S.R.L., MD 7/2011  
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106 027408 2010.07.13 22460 2012.03.13 30,32,33, 

35,43 
BUKET MOLDAVII, societate  
pe acţiuni de tip închis, MD 

9/2010 4/2012 

107 027528 2010.07.29 22461 2011.10.31 05,30,32 BUKET MOLDAVII, societate  
pe acţiuni de tip închis, MD 

10/2010 4/2012 

108 027529 2010.07.29 22462 2012.03.13 30,32,33, 
35,43 

BUKET MOLDAVII, societate  
pe acţiuni de tip închis, MD 

10/2010 4/2012 

109 028717 2011.03.01 22463 2012.03.10 30,35,43 UNGUREANU Igori, MD 6/2011 4/2012 
110 028921 2011.03.18 22464 2012.03.13 41,44 LV-CENTRU S.R.L., societate 

comercială, MD 
6/2011  

111 028909 2011.03.21 22485 2012.03.15 06,09,11,14, 
16,18,20,21, 
25,28,35,36, 
37,38,39,41, 

42,45 

Research In Motion Limited, CA 7/2011  

112 028910 2011.03.21 22486 2012.03.15 06,09,11,14, 
16,18,20,21, 
25,28,35,36, 
37,38,39,41, 

42,45 

Research In Motion Limited, CA 7/2011  
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Lista m ărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul 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 R 7614 2019.01.21 33 AROMA S. A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

6/2000 12/2000 

2 R 8002 2020.06.27 32,35,42 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

1/2001 6/2001 

3 R 8450 2021.01.31 05 Chemtura Corporation (Delaware Corporation), 
US 
199 Benson Road, Middlebury, Connecticut 
06749, Statele Unite ale Americii 

9/2001 2/2002 

4 R 8557 2021.01.25 32,35 BEERMASTER S.A., întreprindere mixtă  
moldo-cehă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 35,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

11/2001 4/2002 

5 R 9083 2021.11.12 36 General Re Corporation, corporaţia statului  
Delaware, US 
120 Long Ridge Road, Stamford, Conecticut 
06902, Statele Unite ale Americii 

8/2002 11/2002 

6 R 9094 2021.10.10 33 GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă moldo-
britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

6/2002 11/2002 

7 R 9255 2022.01.29 05 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi  
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

9/2002 2/2003 

8 R 9287 2022.01.29 05 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi  
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

10/2002 3/2003 

9 R 9289 2022.01.29 05 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi  
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

10/2002 3/2003 

10 R 9290 2022.01.30 05 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi  
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

10/2002 3/2003 

11 R 9295 2022.02.12 05 Pfizer Ireland Pharmaceuticals, a private unlimited 
liability company incorporated in Ireland 
(registered number 490938), IE 
Operations Support Group, Ringaskiddy,  
County Cork, Irlanda 

10/2002 3/2003 

12 R 9300 2022.02.14 32 Kraft Foods Global Brands LLC, US 
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,  
Statele Unite ale Americii 

10/2002 3/2003 

13 R 9309 2022.02.22 05 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi  
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

10/2002 3/2003 

14 R 9311 2022.03.01 33,35 Wine International Project S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

10/2002 3/2003 

       



MD - BOPI 4/2012                                                                                              TRADEMARKS 
 

 110

1 2 3 4 5 6 7 

15 R 9329 2022.02.04 33 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

11/2002 4/2003 

16 R 9330 2022.01.29 05 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi exis-
tentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

11/2002 4/2003 

17 R 9337 2022.01.10 34 Reynolds Innovations Inc., US 
401 North Main Street, Winston-Salem, North 
Carolina 27102, Statele Unite ale Americii 

11/2002 4/2003 

18 R 9348 2022.02.22 05 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi exis-
tentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

11/2002 4/2003 

19 R 9349 2022.02.22 05 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi exis-
tentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

11/2002 4/2003 

20 R 9350 2022.02.22 05 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi exis-
tentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

11/2002 4/2003 

21 R 9365 2022.02.12 07 MOLDAGROTEHNICA S.A., MD 
Str. Industrială nr. 4,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

11/2002 4/2003 

22 R 9366 2022.01.14 05 Balkanpharma Dupnitsa AD, BG 
3, Samokovsko chausse street, 2600-Dupnitsa, 
Bulgaria 

11/2002 4/2003 

23 R 9369 2022.03.13 05 Sumitomo Corporation, JP 
8-11, Harumi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonia 

11/2002 4/2003 

24 R 9371 2022.03.19 03,09,11,12, 
14,18,21,24, 
25,26,30,41 

MATTEL, Inc., US 
333 Continental Boulevard, El Segundo, California 
90245-5012, Statele Unite ale Americii 

11/2002 4/2003 

25 R 9414 2022.02.14 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova 

12/2002 5/2003 

26 R 9415 2022.02.14 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova 

12/2002 5/2003 

27 R 9419 2022.02.14 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova 

12/2002 5/2003 

28 R 9420 2022.02.14 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova 

12/2002 5/2003 

29 R 9421 2022.03.05 32 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

12/2002 5/2003 

30 R 9461 2022.03.01 33,35 Wine International Project S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

1/2003 6/2003 

31 R 9464 2022.02.14 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova 

1/2003 6/2003 

32 R 9468 2022.03.15 33,35 DK-INTERTRADE S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, Republica Moldova 

1/2003 6/2003 

33 R 9480 2022.03.27 32 THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia statului 
Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, Statele 
Unite ale Americii 

1/2003 6/2003 

34 R 9487 2022.03.20 09,38 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, 
Statele Unite ale Americii 

1/2003 6/2003 
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35 R 9518 2022.02.08 01,02,03,04, 
05,06,07,08, 
09,10,11,12, 
13,14,15,16, 
17,18,19,20, 
21,22,23,24, 
25,26,27,28, 
29,30,31,32, 
33,34,35,36, 
37,38,39,40, 
41,42,43,44, 

45 

ŞERIF, Obşcestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu, MD 
Str. Şevcenco nr. 81/11,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

2/2003 7/2003 

36 R 9555 2022.03.01 33,35 Wine International Project S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

2/2003 7/2003 

37 R 9571 2022.03.29 35,37 AGROPIESE TGR GRUP S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Alecu Russo nr. 18/1,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

2/2003 7/2003 

38 R 9591 2022.01.10 33 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

3/2003 8/2003 

39 R 9593 2022.03.01 33,35 Wine International Project S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

3/2003 8/2003 

40 R 9681 2022.03.19 14,16,35,41 CAPITAL S.A., MD 
Str. Bucureşti nr. 25,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

41 R 9767 2022.01.23 33 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

5/2003 10/2003 

42 R 9769 2022.02.04 33 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

5/2003 10/2003 

43 R 9784 2022.03.14 33 EUROGRUP - XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

5/2003 10/2003 

44 R 9785 2022.03.18 33 EUROGRUP - XXI S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

5/2003 10/2003 

45 R 9851 2022.03.11 29,30 INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, AE 
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1,  
P.O. Box 4115 Sharjah, Emiratele Arabe Unite 

6/2003 11/2003 

46 R 9904 2022.02.04 33 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/2003 12/2003 

47 R 10052 2021.09.20 33 EVER VIN S.R.L., MD 
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Moldova 

9/2003 2/2004 

48 R 10148 2022.03.01 32,33,35 Wine International Project S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

49 R 10708 2022.03.01 32,33,35 Wine International Project S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

9/2003 7/2004 

50 R 11544 2022.02.04 33 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

6/2004 1/2005 
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IV 

Indica ţii geografice, denumiri de origine, 
specialit ăţi tradi ţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în 

modul stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a 
acordurilor bilaterale, la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de 
utilizare a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, 
licenţiate şi nu pot face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o 
cerere privind acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine 
şi specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; 
cererile privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o 
indicaţie geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de 
origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de 
utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată.  

 

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use 
thereof. A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed 
and it may not form a subject matter of any real rights. 

Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or 
protected geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to 
use it. 

 
 

P

L
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In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected 
geographical indication. 
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Indica ţii geografice, denumiri de origine, specialit ăţi 
tradi ţionale garantate pentru care este solicitat ă 

protec ţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 
 

n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei 

denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune 
la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law 
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to lodge an opposition 
against the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed 
in writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 

Î 

I
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Lista denumirilor de origine  
pentru care este solicitat ă protec ţie în Republica Moldova  
conform Aranjamentului de la Lisabona privind prote cţia 
denumirilor de origine a produselor şi înregistrarea lor 

interna ţional ă  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data  

înregistrării internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), 
denumirea de origine a produsului, denumirea produsului  

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea  
de origine 

Transliteraţia / Traducerea Produsul 

1 2 3 4 5 6 7 

1 AO 0904 2012.03.09 RS ЛЕСКОВАЧКИ 
ДОМАЋИ АЈВАР 

LESKOVAČKI DOMAĆI 
AJVAR 

„Ajvar” de Leskovac, 
pregătit în manieră 

tradiţională 

Ajvar produs în mod 
tradiţional (produs alimentar 
de origine agricolă pe bază 
de ardei gras roşu şi ardei 
iute) 
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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 BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDA RD ST. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Certificate number 

(15)  Data înregistrării  

 Date of registration 

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

 Expected expiration date of the registration validity 

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of deposit  

(22)  Data de depozit 

 Filing date of deposit 

(23)  Data 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 BULLET IN OF INDUSTRIAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of the published industrial designs 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
numerical index (half-yearly) 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

O 
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(51) LOC (9) Cl. 01-01  

(21) f 2011 0086 

(22) 2011.12.22 
(28) 2 
(71) PANINELLA S.R.L., SOCIETATE 

COMERCIALĂ , MD 

Str. Albişoara nr. 68, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) NEGRU Nicolae, MD 
(74) GOMENIUK Iuri 
(54) Colaci  

 
(55) 

 
 

1  2.1 

 

2.2 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 02-04  

(21) f 2012 0011 

(22) 2012.02.22 
(28) 1 

(71)(72) BECHER Valeriu, MD 
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, 

Republica Moldova 
(54) Talpă 
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(21) f 2012 0011 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2011 0083 

(22) 2011.12.12 
(28) 1 
(57)     Culori revendicate: roşu, albastru, argintiu, 

alb, negru 

(71) ABRO INDUSTRIES, INC., US 
3580 Blackthorn Court, South Bend, Indiana, 

46628, Statele Unite ale Americii 
(74) COLIVAŞCO Serghei 
(54) Recipient  

 
(55) 
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(51) LOC (9) Cl. 09-03; 19-08  

(21) f 2012 0003 

(22) 2012.01.23 
(28) 1 

(71)(72)  MALCOV Victor, MD 
Str. George Enescu nr. 38,  

MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
(74)    COTRUŢA Leonid 
(54)    Cutie  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1.1 

 

 

 
1.2  1.3 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 15-09  

(21) f 2012 0010 

(22) 2012.02.20 
(28) 2 

(71) ASKET ROMAN DLUGI, PL 
Forteczna 12 A, 61-362 Poznań, Polonia 

(72) DLUGI Roman, PL 
(74) ŞTIRBU Natalia 
(54) Prese pentru brichete  
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(21) f 2012 0010 
(55) 

 

 

 
1.1  1.2 

 
 

 
1.3  1.4 

 

 

 

 
2.1  2.2 
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(21)   f 2012 0010 

 

 

 
2.3  2.4 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 19-06  

(21) f 2012 0013 
(22) 2012.02.24 

(28) 1 

(72) BELOGLAZOV Dmitry Aleksandrovich, RU 
(74) JENICIKOVSCAIA Galina 
(54) Instrument de scris  

(71) ERICH KRAUSE FINLAND OY, FI 
HENRY FORDIN KATU 5 N, 00150 

HELSINKI, Finlanda 
 
(55) 

 

 
1.1 

 



DESIGN       MD - BOPI 4/2012 
 

 127 

(21)   f 2012 0013 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
 

 

 

 
1.5  1.6 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 19-06  

(21) f 2012 0014 
(22) 2012.02.24 
(28) 2 

(72) BELOGLAZOV Dmitry Aleksandrovich, RU 

(74) JENICIKOVSCAIA Galina 
(54) Instrument de scris  

(71) ERICH KRAUSE FINLAND OY, FI 
HENRY FORDIN KATU 5 N, 00150 
HELSINKI, Finlanda 

 
(55) 

 
1.1 
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(21)   f 2012 0014 
 

 
1.2 

 

 
1.3 

 

 
1.4 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  1.6  1.7  1.8 

 

 
1.9 

 

 
1.10 

 

2.1 

 

 
2.2 
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(21)   f 2012 0014 

 
2.3 

 

 
2.4 

 

 

  

 

 

2.5  2.6  2.7  2.8 

 

 
2.9 

 

2.10 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 19-06  

(21) f 2012 0015 

(22) 2012.02.24 
(28) 1 

(72) BELOGLAZOV Dmitry Aleksandrovich, RU 
(74) JENICIKOVSCAIA Galina 
(54) Instrument de scris  

(71) ERICH KRAUSE FINLAND OY, FI 

HENRY FORDIN KATU 5 N, 00150 
HELSINKI, Finlanda 
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(21) f 2012 0015 
(55) 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
1.3 

 

 
1.4 

 
 

 
1.5  1.6 

 

1.7 
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(21)   f 2012 0015 

1.8 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 19-06  

(21) f 2012 0016 

(22) 2012.02.24 
(28) 1 

(72) BELOGLAZOV Dmitry Aleksandrovich, RU 
(74) JENICIKOVSCAIA Galina 
(54) Instrument de scris  

(71) ERICH KRAUSE FINLAND OY, FI  

HENRY FORDIN KATU 5 N, 00150 
HELSINKI, Finlanda 

 

(55) 
 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
1.3 

 

 
1.4 
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(21)   f 2012 0016 

 

 

 
1.5  1.6 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2012 0005 
(22) 2012.01.31 

(28) 9 

(71) SALCIOARA-VASCAN S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 49, bloc 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(72) VASCAN Veronica, MD 
(54) Etichete  

 

(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 

1 

 

2 

 
 
 

 
 



DESIGN       MD - BOPI 4/2012 
 

 133 

(21)   f 2012 0005 

3 

 

4 

 

5 
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(21)   f 2012 0005 

6 

 

7 
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(21)   f 2012 0005 

8 

 

9 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2012 0008 

(22) 2012.02.13 
(28) 1 

(71) LAPMOL S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 17,  

 MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Etichet ă 
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(21) f 2012 0008 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2012 0006 
(22) 2012.02.07 

(28) 4 

(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292,  

 MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Ornamente  

 
(55) 

 
 

1  2 
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(21)   f 2012 0006 

 

 

3  4 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  

de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform 
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea  

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr.  

certifica-
tului 

(15) 

Data 
înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de de-

sene şi mo-
dele indus- 

triale (nr. de-
senului şi 
modelului 
industrial)  

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1374 2012.03.21 2015.07.23 f 2010 0074 2010.07.23 01-04 5 (1, 2,  
3, 4, 5) 

HARVIT PRO S.R.L., MD 
Str. Valea Crucii nr. 22/49,  
MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2011 

2 1375 2012.03.14 2016.07.26 f 2011 0054 2011.07.26 06-11 8 COŞNEANU Elena, MD 
Str. Podul Înalt nr. 12, 
bloc 2, ap. 12,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 
ZBANCĂ Tatiana, MD 
Str. Podul Înalt nr. 12, 
bloc 2, ap. 12,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2011 

3 1376 2012.03.19 2016.07.18 f 2011 0057 2011.07.18 07-02 75 ORLENCO Andrei, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 2, 
ap. 19,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2011 

4 1377 2012.03.06 2016.07.08 f 2011 0053 2011.07.08 09-05 9 UZUN Valentina, MD 
Str. Sadovaia nr. 24, 
MD-6113, Cazaclia, UTA 
Găgăuzia, Republica 
Moldova 

10/2011 

5 1378 2012.03.23 2016.06.23 f 2011 0045 2011.06.23 25-03 19 (1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8, 

9,10, 
11, 12,13, 
14, 15,16, 
17, 18, 21) 

EROHIN Ruslan, MD 
Str. Ginta Latină nr. 5, 
bloc B, ap. 54,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2011 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în martie 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 1332 19-08 f 2010 0051 2010.04.28 6 BULAI Natalia, MD 7/2011 
2 1365 06-01, 

03 
f 2011 0025 2011.03.23 4 MARCOR-PRIM S.R.L., 

SOCIETATE COMERCIALĂ, 
MD 

1/2012 

3 1366 09-01 f 2011 0037 2011.04.29 1 BULAI Natalia, MD 1/2012 
4 1367 09-05 f 2011 0034 2011.04.21 3 UZUN Valentina, MD 1/2012 
5 1368 11-02 f 2011 0028 2011.04.06 99 GÎRBU Anatolie, MD 1/2012 

 
 

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 
1 999 2016.11.29 f 2006 0106 2006.11.29 19-08 1 Î.C.S. RENAISSANCE PERFECT 

S.R.L., MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, 
Cricova, Republica Moldova 

6/2007 
3/2008 

2 1017 2017.02.13 f 2007 0017 2007.02.13 09-01 2 THE COCA-COLA COMPANY, 
CORPORAŢIA STATULUI 
DELAWARE, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, 
Georgia 30313, Statele Unite ale 
Americii 

11/2007 
7/2008 

3 1033 2017.02.02 f 2007 0020 2007.02.02 09-03 1 HORN S.R.L., FIRMĂ 
COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, 
MD 
Str. Liviu Deleanu nr. 3, ap. 59,  
MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

12/2007 
8/2008 

4 1034 2017.02.16 f 2007 0021 2007.02.16 09-03 2 HORN S.R.L., FIRMĂ 
COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, 
MD 
Str. Liviu Deleanu nr. 3, ap. 59,  
MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

12/2007 
8/2008 

5 1054 2017.06.11 f 2007 0040 2007.06.11 09-02 2 SHELL BRANDS 
INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

3/2008 
8/2008 
1/2009 

6 1055 2017.07.06 f 2007 0045 2007.07.06 09-02 2 SHELL BRANDS 
INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

3/2008 
8/2008 
1/2009 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului 

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului şi 

modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/074574 2010.10.08 ALFRED 
KÄRCHER GMBH 
& CO. KG, DE 

Aspiratoare /Vacuum 
cleaners / Aspirateurs 

15-05 4 2015.10.08 9/2011 

2 DM/076720 2011.09.08 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 5 2016.09.08 9/2011 

3 DM/076757 2011.09.15 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

10-02 2 2016.09.15 9/2011 

4 DM/076760 2011.09.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Inel; cercei; colier cu 
pandantiv / Ring; 
earrings; necklace with 
pendant / Bague; 
boucles d'oreilles; 
collier-pendentif 

11-01 3 2016.09.16 9/2011 

5 DM/076814 2011.04.19 LJUBOMIR 
GEORGIJEVIĆ, RS 

Scutec cu segment 
gonflabil / Panty with an 
inflatable segment / 
Culotte dotée d'une 
partie gonflable 

02-01 1 2016.04.19 9/2011 

6 DM/076831 2011.09.16 
 

2011.02.22, 
001824848-
0002, EM 

NINWISE AB, SE Suport pentru materiale 
de aspiraţie de uz 
chirurgical / Surgical 
suction equipment 
holder / Support pour 
matériel d'aspiration a 
usage chirurgical 

24-01 1 2016.09.16 9/2011 

7 DM/076835 2011.03.10 
 

2010.09.16,  
137415, CH 

JEAN-MICHEL 
MEYS, CH 

Piese de joc / Game 
pieces / Pièces de jeux 

21-01 6 2016.03.10 9/2011 

8 DM/076844 2011.09.06 INTERMETAL 
ABEE, GR 

Balama / Hinge-knob-
cover combination / 
Ensemble charnière-
bouton-boîtier 

08-08 1 2016.09.06 9/2011 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului  
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare  

a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular,  

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02-01 DM/076814 2011.04.19 LJUBOMIR 
GEORGIJEVIC, RS 

Scutec cu segment 
gonflabil / Panty with an 
inflatable segment / 
Culotte dotée d'une 
partie gonflable 

1 2016.04.19 9/2011 

08-08 DM/076844 2011.09.06 INTERMETAL ABEE, 
GR 

Balama / Hinge-knob-
cover combination / 
Ensemble charnière-
bouton-boîtier 

1 2016.09.06 9/2011 

10-02 DM/076720 2011.09.08 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

5 2016.09.08 9/2011 

10-02 DM/076757 2011.09.15 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

2 2016.09.15 9/2011 

11-01 DM/076760 2011.09.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Inel; cercei; colier cu 
pandantiv / Ring; 
earrings; necklace with 
pendant / Bague; 
boucles d'oreilles; 
collier-pendentif 

3 2016.09.16 9/2011 

15-05 DM/074574 2010.10.08 ALFRED KARCHER 
GMBH & CO. KG, 
DE 

Aspiratoare /Vacuum 
cleaners / Aspirateurs 

4 2015.10.08 9/2011 

21-01 DM/076835 2011.03.10 
 

2010.09.16,  
137415, CH 

JEAN-MICHEL 
MEYS, CH 

Piese de joc / Game 
pieces / Pièces de jeux 

6 2016.03.10 9/2011 

24-01 DM/076831 2011.09.16 
 

2011.02.22, 
001824848-
0002, EM 

NINWISE AB, SE Suport pentru materiale 
de aspiraţie de uz 
chirurgical / Surgical 
suction equipment 
holder / Support pour 
matériel d'aspiration a 
usage chirurgical 

1 2016.09.16 9/2011 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi 
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. 

BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/037548 VAN DEN HEUVEL, ADRIANUS, 
HENRICUS MARINUS, JOHANNES, 
MARIA, NL 

1 2016.09.16(3R) 12/1997 9/2011 

2 DM/037629 LORIS AZZARO S.A., FR 1 (3) 2016.09.24(3R) 12/1997 9/2011 

3 DM/037964  MOSCHINO S.P.A., IT 1 2016.10.22(3R) 12/1997 9/2011 

4 DM/039016 BEAUTE PRESTIGE 
INTERNATIONAL (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

1 2016.09.13(3R) 12/1997 9/2011 

5 DM/040029 MONTBLANC-SIMPLO GMBH, DE 3 2016.12.24(3R) 12/1997 9/2011 

6 DM/057341 KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING 
GMBH, CH 

1 2016.09.17(2R) 5/2002 9/2011 

7 DM/057551 THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

1 2016.09.27(2R) 6/2002 9/2011 

8 DM/057580 BEATRICE FEYLER, DE 1 2016.09.10(2R) 6/2002 9/2011 

9 DM/057588 SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO, FR 1 2016.09.19(2R) 6/2002 9/2011 

10 DM/058272 RIAL LEICHTMETALLFELGEN 
GMBH, DE 

1 2016.09.14(2R) 8/2002 9/2011 

11 DM/059125 HENKEL AG & CO. KGAA, DE 1 2016.09.03(2R) 11/2002 9/2011 

12 DM/059161 HENKEL AG & CO. KGAA, DE 1 2016.09.03(2R) 11/2002 9/2011 

13 DM/068114 MONTRES JAQUET DROZ SA 
(MONTRES JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET DROZ LTD.), CH 

4 2016.09.08(1R) 2/2007 9/2011 

14 DM/068131 DAIMLER AG, DE 1 2016.09.05(1R) 2/2008 9/2011 

15 DM/068132 DAIMLER AG, DE 1 2016.09.05(1R) 2/2008 9/2011 

16 DM/068145 DAIMLER AG, DE 6 2016.09.08(1R) 7/2007 9/2011 

17 DM/068146 DAIMLER AG, DE 1 2016.09.08(1R) 7/2007 9/2011 

18 DM/068147 DAIMLER AG, DE 1 2016.09.08(1R) 7/2007 9/2011 

19 DM/068151 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2016.09.13(1R) 2/2007 9/2011 

20 DM/068152 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

4 2016.09.13(1R) 2/2007 9/2011 

21 DM/068154 CERTINA AG (CERTINA SA) 
(CERTINA LTD), CH 

2 2016.09.13(1R) 2/2007 9/2011 

22 DM/068156 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE SWATCH 
GROUP MANAGEMENT SERVICES 
LTD), CH 

4 2016.09.13(1R) 2/2007 9/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 

23 DM/068173 THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY, US 

1 2016.09.25(1R) 7/2007 9/2011 

24 DM/068179 THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY, US 

1 2016.09.11(1R) 7/2007 9/2011 

25 DM/068229 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2016.09.28(1R) 3/2007 9/2011 

26 DM/068230 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

7 2016.09.28(1R) 3/2007 9/2011 

27 DM/068231 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2016.09.28(1R) 3/2007 9/2011 

28 DM/068240 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2016.09.28(1R) 3/2007 9/2011 

29 DM/068241 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

6 2016.09.28(1R) 3/2007 9/2011 

30 DM/068242 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2016.09.28(1R) 3/2007 9/2011 

 



1
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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 

030425 - 3/2012 (540) 
 

 

(540) 

 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

030538 - 3/2012 (540) 
 

 

(540) 
 

 
3 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

028492 
 

- 4/2011 (540)  
 

 

(540)  
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1 2 3 4 5 6 7 
4 Marcă 004884 R 5772 5/1997 

9/1998 
7/2006 
2/2007 
4/2007 
7/2010 
1/2012 

(540)  
 

 

(540)  
 

 
5 
 
 
 
 
 

Marcă 004885 R 5773 5/1997 
9/1998 
2/2007 
4/2007 
7/2010 
1/2012 

 
 

(540)  

 

(540)  

 
6 Marcă 

 
010027 8557 11/2001 

4/2002 
 

(730) 
 "BEERMASTER" S.A.,  întreprin-
dere mixtă, MD 

(730)  
"BEERMASTER" S.A.,  întreprin-
dere mixtă moldo-cehă, MD 

7 Marcă  010576 8973 5/2002 
10/2002 

 

(730)  
Auto-Prezent S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 21,  
MD-2036, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Auto-Prezent S.R.L., MD 
Str. Socoleni, 1,  
MD-2020, mun. Chişinău,  
Republica Moldova 

8 Marcă  011193 9034 
 

5/2002 
10/2002 

 

(730)  
TOMAI-VINEX S.A., întreprindere 
mixtă moldo-irlandeză, MD 
MD-6116, Tomai,  
raionul Ceadîr-Lunga,  
Republica Moldova 

(730) 
 TOMAI-VINEX S.A., societate 
comercială, MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, 
MD-3801, Comrat, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

9 Marcă 010878 9202 8/2002 
1/2003 

 

(730)  
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-turcă, MD 
Str. Miron Costin nr. 11,  
MD-5101, Floreşti,  
Republica Moldova 

(730)  
Î.C.S. NEFIS S.R.L., MD 
 
Str. Calea Moşilor nr. 15, 
MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

10 Marcă 
 

015192 13457 
 

6/2005 
5/2006 

 

(730)  
TARGET ADVERTISING S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Independenţei  nr. 7,  
bloc 2, ap. 18,  
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
Target Advertising S.R.L., MD 
 
Str. Tadeuş Malinovschi nr. 16,  
MD-2019, or. Codru, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

11 Mărci  
 
 

008699 
 
 
 

011153 
 
 

017562 

R 7233  
 
 
 

 9440 
 
 

15002 

12/1999 
5/2000 

10/2009 
 

12/2002 
5/2003 

 
2/2007 
7/2007 

(730)  
DIXI-MEDIA-GRUP S.R.L., studio 
de creaţie şi producţie, MD 
 

(730) 
 RADIO HIT  S.R.L., MD 
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1 2 3 4 5 6 7 
12 Marcă 002192 R 1142 3/1995 

10/2004 
2/2012 

(730) 
Philip Morris International Finance 
Corporation, US 

(730)  
PHILIP MORRIS GLOBAL 
BRANDS INC., US 

13 Marcă  003222 R 2028 9/1995 
6/2005 
3/2012 

(730) 
Via SS 156 Km. 50, Borgo San 
Michele, Latina, Italia 

(730) 
Via Isonzo 71, 04100 Latina (LT), 
Italia 

14 Mărci 002920 
 

002921 
 

002922 
 

002923 
 

002924 
 

002925 
 

002926 
 

002928 
 

002929 
 

002930 
 

002931 
 

002932 
 

002933 
 

002935 
 

014806 

R 1784 
 

R 1785 
 

R 1786 
 

R 1787 
 

R 1788 
 

R 1789 
 

R 1790 
 

R 1792 
 

R 1793 
 

R 1794 
 

R 1795  
 

R 1796 
 

R 1797 
 

R 1799 
 

12447 
 

8/1995 
1/2005 
4/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/1995 
7/2005 

 
8/1995 
1/2005 
4/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2005 
7/2005 

(730) 
22 rue Garnier,  
92200 Neuilly-sur-Seine,  
Franţa 

(730) 
50 rue Carnot,  
F-92284 Suresnes Cedex,  
Franţa 

15 Marcă  000862 R 1736 3/1995 
7/1995 
9/2005 

(730) 
DHL Operations B.V., NL 
Terminalweg 36, 3821 AJ  
Amersfoort,  
Olanda 

(730) 
DHL International GmbH, DE 
Charles-de-Gaulle-Straße 20, 
53113, Bonn,  
Germania 
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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 019339 

2006.05.12 
15342 

 
   5/2007 
10/2007 

SPORT-LINE S.R.L., MD 
Str. Teilor nr. 6, ap. 70,  
MD-2043, Chişinău,  
Republica Moldova 

Hammer Sport AG, DE 
Von-Liebig-Strasse 21 
89231 Neu-Ulm,  
Germania 

1838 
2012.03.13 

2 Marcă 006237 
1997.02.21 

R 5613 12/1997 
 5/1998 
 7/2007 

OVICO S.R.L., MD 
Str. Armenească  
nr. 30, ap. 134,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

"OVICO-PARFUM" S.R.L., MD 
Str-la G. Alexandrescu 6, 
ap. 30, 
MD-2008, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1839 
2012.03.15 

3 Marcă 003947 
1994.12.30 

R 3947   4/1996 
10/1996 

E.I. du Pont de Nemours 
and Company, US 
1007 Market Street,  
Wilmington, Delaware, 
19898,  
Statele Unite ale Americii 

Merck Sharp & Dohme 
Corp., US 
One Merck Drive,  
Whitehouse Station,  
New Jersey, 08889,  
Statele Unite ale Americii 

1840 
2012.03.20 

4 Marcă 015107 
2004.06.01 

13368 
 
 

11/2005 
  4/2006 

COSTIN Nicolae, MD 
MD-3739, Zubreşti, 
Străşeni,  
Republica Moldova 

BRICO-COM S.R.L, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 8, ap. 204,  
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

1841 
2012.03.20 

5 Marcă 026482 
2010.01.18 

21073 4/2011 IBRIŞIM Alexandr, MD 
 
Str. Braniştii nr. 11, ap. 34,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

Fackelmann  
GmbH + Co KG, DE 
Sebastian-Fackelmann-
Strasse, 6, 91217  
Hersbruck, Germania 

1842 
2012.03.21 

6 Marcă 
 

011773 
2002.09.05 

10891 
 

11/2003 
  8/2004 

Dallas Project Holdings 
Limited, BB 
Whitepark House, White 
Park Road, Bridgetown,  
Barbados 

Close Trustees (Cayman) 
Limited, KY 
P.O. Box 1034, Grand  
Cayman, KY1-1102,  
Insulele Caimane 

1843 
2012.03.21 

7 Marcă 
 
 
Desen/model 
industrial 

025846 
2009.09.10 

 
f 2009 0023 
2009.04.23 

 

20360 
 
 

1208 
 

12/2009           
11/2010 

 
7/2009           
3/2010 

Obschestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu "Firma 
"Ratna", RU 
Ul. B. Semenovskaia, 
42/2-2,  
str. 2, 105094 Moscova, 
Federaţia Rusă 

DWT Deutsche  
Wassertechnologien  
GmbH, DE 
Hansaallee 162, 60320 
Frankfurt, Germania 

1844 
2012.03.21 

8  Marcă  027180 
2010.05.20 

21320 8/2010 
6/2011 

SEITA Tobacco CO S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Serghei Lazo nr. 21,  
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova  

ALIDA Ltd Company, SC 
 
103, Sham Peng Tong 
Plaza, Victoria, Mahe  
(Seychelles), Seychelles 

1845 
2012.03.22 

9 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

027234 
2010.06.01 

- 8/2010 PLASTAL S.R.L.,  
societate comercială, MD 
 
MD-6238, Sîngereii Noi, 
Sîngerei, 
Republica Moldova 

LUMEA GEAMURILOR 
S.R.L., societate comercială, 
MD 
Str. Ştefan Neaga nr. 17, 
MD-3100, mun. Bălţi,  
Republica Moldova 

1846 
2012.03.22 

10 Marcă 013598 
2003.09.16 

11228 5/2004          
10/2004           
6/2005 

Zakrytoe aktsionernoe 
obschestvo investment-
financial company "Raif-
Kapital", RU 
Ul. Avtomotornaya, 4 "a", 
125438, Moscova,  
Federaţia Rusă 

SWICO INCORPORATED 
LIMITED, CY 
 
 
Dimostheni Severi, 6, 
PRESIDIUM, 2nd floor, 
Flat/Office 21,  
P.C. 1080, Nicosia, Cipru 

1850 
2012.03.26 
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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 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Mărci 

interna-
ţionale 

IR 934408 
     936459 

(730) 
Heart Restaurants 
Brands Limited, VG  
Trident Chambers,  
PO Box 146 Road Town, 
Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

(791) 
Orange Restraurants 
Brands Limited, CY  
Riga Feraiou, 2, 
Limassol Center, 
Block B, 6th floor, 
Office 601, 3095  
Limassol, Cipru 

1. Licenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune –  
perioada de valabilitate  
a mărcilor. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova.  

1831 
2012.03.01 

2 Brevet  
eurasiatic 

EA 010199 (73) 
Kiseliov Nicolai  
Alexandrovici, RU 
127566, g. Moskva,  
ul. Rimskii-Korsacov,  
d. 16, kv. 200,  
Federaţia Rusă 

(73) 
OAO „AVVA RUS”, RU 
121614, g. Moskva,  
ul. Krîlatskie Holmî,  
d. 30, corp. 9,  
Federaţia Rusă 

1. Licenţă exclusivă. 
2. Termenul de acţiune –  
perioada de valabilitate  
a brevetului.  
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova. 

1837 
2012.03.06 
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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 restabilir e) 

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 IMPERIAL TOBACCO LIMITED, GB 1201 97-0147 1995.09.22 2011.09.22 
2 NICOLAU Gheorghe, MD 3118 a 2005 0291 2005.09.29 2011.09.29 
3 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3247 a 2006 0220 2006.09.06 2011.09.06 

4 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3292 a 2006 0227 2006.09.14 2011.09.14 
5 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3294 a 2006 0223 2006.09.08 2011.09.08 
6 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  

A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3299 a 2006 0237 2006.09.28 2011.09.28 

7 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3300 a 2006 0238 2006.09.28 2011.09.28 

8 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3327 a 2006 0236 2006.09.27 2011.09.27 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3345 a 2006 0222 2006.09.08 2011.09.08 
10 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3355 a 2006 0221 2006.09.06 2011.09.06 

11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3451 a 2006 0228 2006.09.14 2011.09.14 
12 INSTITUTUL DE PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE 

"NICOLAE DIMO", MD 
3460 a 2006 0240 2006.09.28 2011.09.28 

13 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3462 a 2006 0224 2006.09.11 2011.09.11 
14 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3577 a 2006 0234 2006.09.21 2011.09.21 
15 RASSOHIN Ion, MD 3622 a 2005 0288 2005.09.23 2011.09.23 
16 DINANO ECOTECHNOLOGY LLC, US 3917 a 2006 0230 2006.09.20 2011.09.20 
17 ERMURATSCHII Vladimir, MD;  

ERMURATSCHII Vasili, MD 
4066 a 2008 0231 2008.09.01 2011.09.01 
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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, 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 MORDVINOV Ghenadie, MD 1226 98-0206 1998.10.06 2010.10.06 
2 BUCHER-GUYER AG MASCHINENFABRIK, CH 1858 98-0186 1997.10.31 2010.10.31 
3 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3032 a 2005 0322 2005.10.31 2010.10.31 
4 CIUMEICA Valentina, MD;  

IVANOVA Raisa, MD;  
VALICA Vladimir, MD;  
TATAROV Pavel, MD 

3047 a 2005 0305 2005.10.13 2010.10.13 

5 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ  
ŞI VINIFICAŢIE, MD 

3055 a 2005 0313 2005.10.31 2010.10.31 

6 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3111 a 2005 0293 2005.10.04 2010.10.04 
7 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ  

ŞI VINIFICAŢIE, MD 
3127 a 2005 0314 2005.10.31 2010.10.31 

8 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3133 a 2005 0294 2005.10.04 2010.10.04 
9 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3153 a 2005 0292 2005.10.04 2010.10.04 
10 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3154 a 2005 0295 2005.10.04 2010.10.04 
11 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;  
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3170 a 2005 0323 2005.10.31 2010.10.31 

12 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3181 a 2005 0307 2005.10.24 2010.10.24 

13 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3182 a 2005 0308 2005.10.27 2010.10.27 

14 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3233 a 2005 0324 2005.10.31 2010.10.31 
15 INSTITUTUL NAŢIONAL  

PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;  
SRL "LION GRI", MD 

3432 a 2005 0315 2005.10.31 2010.10.31 

16 MEREUŢĂ Ion, MD 3503 a 2007 0293 2007.10.30 2010.10.30 
17 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3511 a 2005 0310 2005.10.28 2010.10.28 

18 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3512 a 2005 0311 2005.10.28 2010.10.28 

19 GHERMANSCHI Vadim, MD;  
PARAGULIGOV Musa Daudovici, RU;  
GRAUR Ion, MD;  
PARASCA Dumitru, MD 

3537 a 2006 0247 2006.10.18 2010.10.18 

20 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3600 a 2005 0309 2005.10.28 2010.10.28 
21 MUTU Valeriu, MD 3665 a 2006 0251 2006.10.26 2010.10.26 
22 RASSOHIN Ion, MD;  

TALPĂ Serghei, MD 
3733 a 2005 0304 2005.10.13 2010.10.13 

23 STRAJESCU Gheorghe, MD 3799 a 2008 0254 2008.10.03 2010.10.03 
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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,  
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 LACUSTA Victor, MD;  

LITOVCENCO Anatolii, MD;  
SCRIPNIC Corneliu, MD 

74 s 2009 0011 2009.02.02 2011.02.02 

2 LACUSTA Victor, MD;  
GÎLEA Angela, MD 

75 s 2009 0012 2009.02.02 2011.02.02 

3 LACUSTA Victor, MD;  
MOLDOVANU Ion, MD;  
ODOBESCU Stela, MD;  
LITOVCENCO Anatolii, MD 

101 s 2009 0013 2009.02.04 2011.02.04 

4 SPINEI Dinu, MD 69 s 2009 0085 2007.02.01 2011.02.01 

 
 

MM9E Lista brevetelor pentru soi de plant ă  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de men ţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 59 din Legea nr. 39-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 publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii  

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data 
depozit 

(45) Data 
publicării 

hotărârii de 
acordare  

a brevetului 

Data 
încetării  

valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ÎNTREPRINDEREA DE STAT, INSTITUTUL 

DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 

17 v 2003 0057 2003.06.30 2006.02.28 2011.02.28 

2 MONSANTO COMPANY, US 42 v 2001 0006 2001.04.28 2009.05.31 2011.05.31 
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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 026069 2009.10.29 2012.03.28 1/2010 
2 029522 2011.07.15 2012.03.28 10/2011 
3 030086 2011.10.27 2012.03.27 1/2012 
4 030139 2011.11.09 2012.03.16 12/2011 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
în temeiul neîndeplinirii condi ţiilor 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 025625 2009.07.20 2012.03.06 10/2009 

2 025763 2009.08.18 2012.03.27 11/2009 

3 025790 2009.09.15 2012.03.06 11/2009 

4 025859 2009.09.14 2012.03.06 12/2009 

5 025977 2009.10.15 2012.03.06 1/2010 

6 026196 2009.11.26 2012.03.06 3/2010 

7 026197 2009.11.26 2012.03.06 3/2010 

8 026420 2009.12.24 2012.03.06 4/2010 

9 026794 2010.02.24 2012.03.06 6/2010 

10 026844 2010.03.01 2012.03.06 6/2010 

11 026868 2010.03.03 2012.03.06 6/2010 

12 027120 2010.05.10 2012.03.06 7/2010 

13 027264 2010.06.03 2012.03.06 9/2010 

14 027380 2010.07.06 2012.03.27 9/2010 

15 027395 2010.07.02 2012.03.27 9/2010 

16 027431 2010.07.16 2012.03.06 10/2010 

17 027496 2010.07.22 2012.03.06 10/2010 

18 027497 2010.07.22 2012.03.06 10/2010 

19 027498 2010.07.22 2012.03.06 10/2010 

20 027499 2010.07.22 2012.03.06 10/2010 

21 027828 2010.09.24 2012.03.06 12/2010 

22 027836 2010.09.22 2012.03.27 12/2010 

23 027888 2010.10.05 2012.03.27 12/2010 

24 027898 2010.10.15 2012.03.27 12/2010 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
în temeiul neîndeplinirii condi ţiilor art. 7(1)h), art. 7(3)  

din Legea nr. 38-XVI/2008 şi pct. 11(8)b) din Regulamentul  
privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a m ărcilor, 

aprobat prin Hot ărârea Guvernului Republicii Moldova  
nr. 488 din 13.08.2009 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii (441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 026083 2009.11.18 2012.03.06 4/2012 

 
 

Renun ţări la m ărci 
 

În baza declaraţiilor de renunţare nr. 526, nr. 527, nr. 528 şi nr. 529 din 2012.02.06 depuse de  
către titularul COSMOMEDFARM S.R.L., str. N. Zelinski nr. 7, MD-2015, Chişinău, Republica Moldova, 
prin deciziile AGEPI nr. 3064, nr. 3065, nr. 3066 şi nr. 3067 din 2012.03.14 a fost acceptată renunţarea 
totală referitor la mărcile cu nr. 21723, nr. 21724, nr. 21767 şi nr. 21768. 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, denumirea mărcii, 

solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei de respingere, 
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(220) 
Data 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant, cod ST.3 OMPI 

Data deciziei 
de respingere 

(441) 
Nr. 

BOPI 
1 2 3 4 5 6 7 
1  024186 2008.09.01 REALITATEA REALITATEA, publicaţie periodică, 

MD 
2011.11.18 1/2009 

2  025031 2009.02.23 BOLID SISTEMÎ 
BEZOPASNOSTI 

SIG-VEST GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2011.09.26 5/2009 

3  025318 2009.04.30 LUGA ABRASIV PALADI Oleg, MD 2011.11.18 7/2009 
4  025476 2009.06.12 MIRAMISTIN MAIAC-FARM S.R.L., MD 2011.10.28 8/2009 
5  025517 2009.06.17 L LUGAABRASIV SMILODON-PRIM S.R.L., MD 2012.02.29 10/2009 
6  026057 2009.10.27 FACEBOOK   TOMA Elena, MD 2011.09.10 2/2010 
7  026071 2009.11.02 FREKEN BOC ROTARI Maxim, MD 2011.09.23 1/2010 
8  026120 2009.11.25 KVINT  

SUPERLATIVELY  
DIVINE  

KVINT, societate pe acţiuni de tip 
închis, fabrică de vinuri  
şi coniacuri din Tiraspol, MD 

2012.03.23 12/2009 

9  026240 2009.12.02 WWW.CARMEZ.MD  CÎŞLARU  Anatol, MD  2011.11.04 2/2010 
10 026434 2009.12.29 DIOCSIDIN  

DIOKSIDIN/ 
DIOXIDIN 

ISMAGILOV Iskandar Haliullovici, 
RU 

2011.11.01 4/2010 

11 026516 2010.01.26 BUSINESS RADIO DAAC-ECO-PLANT S.R.L., MD 2011.11.22 4/2010 
12 026517 2010.01.26 BIZNES RADIO  

BUSINESS RADIO 
DAAC-ECO-PLANT S.R.L., MD 2011.11.22 4/2010 

13 026705 2010.01.26 RELOC.  
EXCLUSIVELY 

DUNHILL 

Dunhill Tobacco of London Limited, 
GB 

2011.11.08 4/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 
14 026706 2010.01.26 RELOC. BECAUSE 

IT'S DUNHILL 
Dunhill Tobacco of London Limited, 
GB 

2011.12.20 4/2010 

15 026737 2010.02.10 SULIFAŢIL  
SULFACIL 

TERENTII Serghei, MD 2011.09.12 5/2010 

16 026738 2010.02.10 SOLCOSERIL  
SOLKOSERIL 

TERENTII Serghei, MD 2011.09.12 5/2010 

17 026747 2010.02.12 MOLDOVENI DETRONIX-NORD S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

2012.03.23 5/2010 

18 026858 2010.03.01 MUNCA PESTE  
HOTARE 

CORONCIUC Olga, MD 2011.11.11 7/2010 

19 026864 2010.03.01 TORNADO CHIPS CHITIC Anatolie, MD 2011.12.20 6/2010 
20 026895 2010.03.15 BARZA SC Interhospital Med SRL, RO 2012.02.29 6/2010 
21 026903 2010.03.15 CUPLATON  

KUPLATON 
Orion Corporation, FI 2011.09.13 7/2010 

22 026964 2010.04.14 MARIQUITA STRATONOVA Irina, MD 2012.03.30 7/2010 
23 027007 2010.04.27 AVERY CIOBANU Lilian, MD 2011.10.04 9/2010 
24 027009 2010.04.21 OMEGA NICOLAEV Vasilii, MD  2011.09.12 7/2010 
25 027026 2010.04.22 CĂLĂRAŞI DIVIN 

SARADISHVILI 
CĂLĂRAŞI DIVIN S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

2011.10.28 8/2010 

26 027055 2010.04.27 PAOLA DONOFRIO POJOGA Cătălina, MD 2011.10.13 9/2010 
27 027089 2010.05.06 SANDRA TORNADO SANDRILIONA S.R.L., societate  

comercială, MD 
2011.11.08 8/2010 

28 027176 2010.05.19 COFFEE HOUSE ASVALAX-COM S.R.L., MD 2012.01.05 8/2010 
29 027217 2010.05.25 BURGER KING MIGAI Nadejda, MD 2011.11.22 8/2010 
30 027220 2010.05.26 RABOTA ZA 

RUBEJOM 
CORONCIUC Olga, MD 2011.10.13 8/2010 

31 027222 2010.05.28 DE CECCO 47 th PARALLEL S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

2011.09.10 9/2010 

32 027247 2010.06.01 TAMEPYRIN  
TAMEPIRIN 

FARMAPRIM S.R.L., MD 2011.11.01 8/2010 

33 027268 2010.06.03 ULTIMATE DEBENHAMS RETAIL PLC, GB 2012.01.05 9/2010 
34 027276 2010.06.07 EKF  

ELECTROTECHNICA 
DUMITRAŞCU Ivan, MD 2011.11.22 10/2010 

 
35 027285 2010.06.14 BETEK SULTAN Alexandr, MD  2011.11.11 8/2010 
36 027290 2010.06.15 INTERNATIONAL 

TAEKWON-DO 
FEDERATION 

Federaţia Naţională Taekwon-Do 
/I.T.F/ din Republica Moldova, MD 

2011.12.13 9/2010 

37 027316 2010.06.15 COFFEESHOPPING MILGROM Moisei, MD 2011.09.30 9/2010 
38 027317 2010.06.15 BUSINESS  

COFFEEING 
MILGROM Moisei, MD 2011.09.30 9/2010 

39 027331 2010.06.23 CRISTAL BULAI Natalia, MD 2012.01.05 12/2010 
40 027341 2010.06.17 NATURALICA BUZA Serghei, MD 2011.11.22 10/2010 
41 027372 2010.07.02 MINERVA MINERVA S/A, BR  2012.03.03 10/2010 
42 027376 2010.07.01 PERFECT TOUR  

ENJOY LIFE  
CHOOSE PERFECT 

PERFECT INTERNATIONAL S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

2011.09.14 10/2010 

43 027379 2010.07.06 KAHORS DRAGNEV Valeriu, MD 2011.11.22 9/2010 
44 027406 2010.07.13 WESTERN TUTUN-CTC S.A., MD 2011.09.23 9/2010 
45 027471 2010.07.19 ACCELERATOR  

MICRO NPK 
CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD 2011.11.08 10/2010 

46 027487 2010.07.19 LANCELLOTTA ACOREX WINE HOLDING S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

2011.09.23 10/2010 

47 027488 2010.07.20 EMINESCU MIGAI Nadejda, MD 2012.03.03 11/2010 
48 027489 2010.07.20 PUSHKIN MIGAI Nadejda, MD 2012.03.03 11/2010 
49 027508 2010.07.23 HYDROSTA AMBER-TERM S.R.L., societate 

comercială, MD 
2011.09.16 10/2010 

50 027509 2010.07.03 AZIMUT VASILENCO Liudmila, MD 2012.03.23 11/2010 
51 027511 2010.07.23 ARDIS VASILENCO Liudmila, MD 2012.03.16 10/2010 
52 027519 2010.07.27 ELLE Bravo Premium LLC, RU 2011.11.11 11/2010 
53 027551 2010.08.02 CHEHOV MIGAI Nadejda, MD 2012.03.03 11/2010 
54 027588 2010.08.05 AMORE Bravo Premium LLC, RU 2011.09.30 11/2010 
55 027604 2010.08.12 LIBRARIUS MOLDPRESA S.A., MD 2011.11.01 11/2010 
56 027609 2010.08.13 NICOLAI MAZNEV ZAO "TWINS Tec", RU 2012.03.03 11/2010 
57 027623 2010.08.04 SAVELINI GROIAN Savelie, MD 2011.11.08 11/2010 
58 027629 2010.08.18 IDEEA ASIGURĂRI IDEEA ASIGURĂRI S.A., companie  

de asigurări, MD 
2011.11.08 11/2010 

59 027640 2010.08.18 TITAN DEMCAR-IMPEX S.R.L., MD 2011.11.11 11/2010 
60 027666 2010.08.19 ESKARO SUPRATEN S.A., MD 2011.11.08 11/2010 
61 027677 2010.08.24 PĂREREA TA  

CONTEAZĂ 
ŢÎRA Dumitru, MD 2012.03.28 12/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 
62 027686 2010.08.24 ANTIFLU Bayer Consumer Care AG, CH 2012.01.27 11/2010 
63 027700 2010.09.03 BOM-BENGHE FARMACO S.A., întreprindere mixtă, 

MD 
2011.11.18 11/2010 

64 027701 2010.09.03 HEMODEZ-F FARMACO S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

2011.11.11 11/2010 

65 027702 2010.09.03 IODINOL FARMACO S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

2011.11.30 11/2010 

66 027703 2010.09.03 LINIMENT BALSAMIC 
WISHNEVSKY 

FARMACO S.A., MD 2011.12.06 11/2010 

67 027704 2010.09.03 PERTUSIN FARMACO S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

2011.10.28 11/2010 

68 027705 2010.09.03 POLIGLUCIN FARMACO S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

2011.09.26 11/2010 

69 027726 2010.09.06 1420 BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2011.11.22 11/2010 

70 027739 2010.09.06 BELLA BELLA BULGARIA AD, BG 2011.12.07 1/2011 
71 027752 2010.09.09 ULTRADIGITAL TOPALO Arcadie, MD 2011.12.30 1/2011 
72 027766 2010.09.14 SPICUŞOR BUCURIA S.A., MD 2011.11.04 11/2010 
73 027768 2010.09.14 VEVERIŢA BUCURIA S.A., MD 2011.11.04 11/2010 
74 027769 2010.09.14 URSULEŢ BUCURIA S.A., MD 2011.12.20 11/2010 
75 027773 2010.09.14 MIRACOL BUCURIA S.A., MD 2011.11.01 11/2010 
76 027780 2010.09.15 DIVA  

INTERNATIONAL 
CUZNEŢOV Veronica, MD 2011.11.08 1/2011 

77 027797 2010.09.15 PANDA'S FURCULIŢĂ Iurie, MD 2011.11.18 1/2011 
78 027801 2010.09.17  SĂLCUŢA S.R.L., MD  2012.01.05 12/2010 
79 027818 2010.09.20 VIAŢA DULCE VIAŢA DULCE S.R.L., MD 2011.11.01 12/2010 
80 027832 2010.09.21 LECO  

LEKO 
"ORGACHIM" Joint Stock Company, 
BG 

2011.11.01 12/2010 

81 027834 2010.09.21 PROTECTA "ORGACHIM" Joint Stock Company, 
BG 

2011.11.01 12/2010 

82 027858 2010.09.30 3G CONNECT MOLDTELECOM S.A., MD 2011.09.16 12/2010 
83 027859 2010.09.30 3G MOBILITÉ MOLDTELECOM S.A., MD 2011.11.08 12/2010 
84 027860 2010.09.30 BUCURIA  

COMUNICĂRII 
MOLDTELECOM S.A., MD 2011.09.14 12/2010 

85 027862 2010.09.27 CVIN CORN LOS-TRANSFER S.R.L., MD 2011.10.04 12/2010 
86 027864 2010.09.27 BOCICA PIVA BIEROLD S.R.L., MD 2011.09.16 12/2010 
87 027870 2010.09.28 GSMSHOP.MD CHISELIOV Aliona, MD 2011.12.07 12/2010 
88 027894 2010.10.06 IMPARATIA 

CURATENIEI 
IMPERIA CISTOTÎ 

TAROL-DD S.R.L., MD 2011.11.08 1/2011 

89 027923 2010.10.08 CREATIV-NORD 
COMPANY 

Creativ-Nord S.R.L., societate  
comercială, MD 

2011.11.04 12/2010 

90 027932 2010.10.12 WWW.SURPRISE.MD SOSEV Andrei, MD 2011.11.08 1/2011 
91 027951 2010.10.21 GRAPPA MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., 

MD  
2011.12.23 12/2010 

92 027954 2010.10.13 KAPUZINER BESCHIERU Radu, MD 2011.11.08 12/2010 
93 027955 2010.10.13 ROZLIVNOE BESCHIERU Radu, MD 2011.11.04 1/2011 
94 027961 2010.10.19 AROMCOM AROMCOM S.R.L., societate  

comercială, MD 
2011.09.12 12/2010 

95 027963 2010.10.15 DAFI GOMENIUK Tatiana, MD 2011.11.08 2/2011 
96 027965 2010.10.15 MULTI-KEIK DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

2011.12.16 1/2011 

97 027970 2010.10.15 ŢITRON GOMENIUK Iuri, MD 2011.09.30 1/2011 
98 027979 2010.10.21 CALITATE ŞI PREŢ ROYAL MART S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
2011.11.11 2/2011 

99 027983 2010.10.20 COLOR FIX SYSTEM KOPAŞ KOZMETIK PAZARLAMA VE 
SANAYI ANONIM ŞIRKETI, TR 

2012.01.05 1/2011 

100  027990 2010.10.22 AGFA HEALTH CARE VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2011.11.11 2/2011 

101  028007 2010.10.28 GIRAFFE EVEREST-IMPEX S.R.L., MD  2011.11.04  1/2011 
102  028009 2010.10.25 ZOLOTOY GRAALI DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD 2011.12.23 1/2011 
103  028013 2010.10.22 VITAMINWATER Energy Brands Inc., US  2012.03.03 1/2011 
104  028024 2010.10.26 CAUT PATRAŞ Vadim, MD 2011.11.11 2/2011 
105  028045 2010.11.02 NASTEA BAZIUC Elena, MD 2012.02.29 1/2011 
106  028062 2010.11.05  PANUŞ Grigore, MD 2011.12.23 2/2011 
107  028079 2010.11.05 LOVE FLOWER 

WINE  
LIUBLIU ŢELUIU 

CUZNEŢOV Iurie, MD 2012.01.27 2/2011 

108  028080 2010-11-05 FASHION WEEK VIDRAŞCO Corneliu, MD 2011.11.08 2/2011 



MD - BOPI 4/2012  

 158

1 2 3 4 5 6 7 
109  028083 2010.11.08 RUBLEVKA  

RUBLIOVCA 
RUSNAC Serghei, MD 2012.03.28 2/2011 

110  028084 2010.11.08  STRĂJESCU Mihail, MD 2011.10.04 2/2011 
111  028100 2010.11.12 ALEGEREA  

PERFECTĂ 
LEU & GEMENI S.R.L., MD 2011.12.20 1/2011 

112  028133 2010.11.18 ATLASJET AIRLINES AERO ACTIV S.R.L., MD 2011.12.13 2/2011 
113  028134 2010.11.18 ATLASJET AIRLINES AERO ACTIV S.R.L., MD 2011.12.13 2/2011 
114  028139 2010.11.26 CASA MARE VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
2012.01.05 2/2011 

115  028155 2010.11.19 LUX MENU BOLŞACOV Dmitrii, MD 2011.11.08 2/2011 
116  028188 2010.12.03 SOKI UCRAINÎ SERBUL Sergiy, UA 2012.02.17 4/2011 
117  028189 2010.12.01 LUPUS IVARO S.R.L., MD 2011.12.02 2/2011 
118  028224 2010.12.02 VOLSHEBNIY KRAY Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 

"Aston Produkty Pitania i Pishchevye 
Ingredienty", RU 

2011.12.07 2/2011 

119  028225 2010.12.02 VOLŞEBNÎI KRAI  
CRAI 

Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Aston Produkty Pitania i Pishchevye 
Ingredienty", RU 

2011.12.07 2/2011 

120  028226 2010.12.03 STUDENTTOP BUZA Serghei, MD 2011.12.07 2/2011 
121  028227 2010.12.03 PERSONTOP BUZA Serghei, MD 2011.12.07 2/2011 
122  028230 2010.12.03 TERMINAL PAVLIUCHEVICI Denis, MD 2011.12.02 2/2011 
123  028232 2010.12.06 FOOD COURT ROYAL MART S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
2012.03.16 3/2011 

124  028249 2010.12.13 VINĂRIA ŢIGANCA VINĂRIA ŢIGANCA S.R.L., societate 
comercială, MD 

2011.12.20 2/2011 

125  028253 2010.12.07 CIREŞAR MUSTEAŢĂ Eduard, MD 2012.03.03 4/2011 
126  028263 2010.12.09 CASTLE BEER GRATE Alexandru, MD 2011.11.30 2/2011 
127  028275 2010.12.15 HLEBNÎI DAR BESCHIERU Radu, MD 2012.03.28 3/2011 
128  028285 2010.12.16 DREVNII MONARH LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă 

Moldova-SUA, MD 
2012.01.05 3/2011 

129  028286 2010.12.16 MUDRÎI MONARH LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă 
Moldova-SUA, MD 

2012.01.05 3/2011 

130  028287 2010.12.16 DREVNII MONAH LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă 
Moldova-SUA, MD 

2012.01.05 3/2011 

131  028288 2010.12.16 FELICITA LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă 
Moldova-SUA, MD 

2012.01.05 3/2011 

132  028290 2010.12.10 M&L BESCHIERU Radu, MD 2012.02.29 3/2011 
133  028318 2010.12.23 GARANT.MD INTEGRAL SERVICE S.R.L.,  

societate comercială, MD 
2012.02.10 3/2011 

134  028347 2010.12.27 ELECTROMOTOR-
SERVICE 

ELECTROMOTOR - SERVICE S.R.L., 
MD 

2012.03.03 3/2011 

135  028356 2010.12.28 GALEREEA OBUVI RABUFA GROUP S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

2012.02.29 3/2011 

136  028357 2010.12.28 GALERIA  
ÎNCĂLŢĂMINTEI 

RABUFA GROUP S.R.L., 
 întreprindere cu capital străin, MD  

2012.03.03 3/2011 

137  028362 2010.12.28 PREFECT BESCHIERU Radu, MD  2012.03.03 3/2011 
138  028363 2010.12.28 BONAMI BESCHIERU Radu, MD 2012.01.05 3/2011 
139  028366 2010.12.28 WINSENT GOGU Marin, MD  2012.03.28 3/2011 
140  028367 2010.12.29 MAXICONT BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

CHIŞINĂU S.A., MD 
2011.12.20 3/2011 

141  028368 2010.12.29 BCR BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., MD 

2012.02.10 3/2011 

142  028371 2010.12.29 MAXICREDIT BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., MD 
Str. A. Puşkin nr. 60/2,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

2011.12.20 3/2011 

143  028373 2010.12.29 REZIDENŢIAL BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., MD 

2012.01.27 3/2011 

144  028374 2010.12.29 ERSTE BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., MD 

2011.12.20 3/2011 

145  028381 2011.01.04 DUNAPACK SMIRNOV Alexandru, MD 2012.02.29 3/2011 
146  028393 2010.12.24 CENTRALA LUCHIAN Ion, MD 2012.01.20 3/2011 
147  028395 2011.01.11 CHI AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A., agenţie 

agroindustrială, MD 
2011.12.20 3/2011 

148  028399 2011.01.11 COMRAT CITY KILIM S.A., societate comercială, MD 2012.02.03 3/2011 
149  028400 2011.01.10 WILTON Harrington Development Inc., PA 2012.03.16 4/2011 
150  028405 2011.01.10 TREND Harrington Development Inc., PA 2012.02.03 4/2011 
151  028406 2011.01.10 EXTREME Harrington Development Inc., PA 2012.02.10 4/2011 
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152  028416 2011.01.18 STAROMOLDAVSCHII MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, fabrică 
de vinuri şi divinuri, MD 

2012.03.03 5/2011 

153  028429 2011.01.19 MUSCAT JEMCIUJNÎI EURO-ALCO S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

2012.02.03 3/2011 

154  028431 2011.01.11 DERMAPROTECT The Procter & Gamble Company, US 2012.02.17 3/2011 
155  028438 2011.01.14 BOUTIQUE TRAVEL KUSNIRENCO Rodica, MD 2012.01.05 4/2011 
156  028442 2011.01.17 POLIANA CVASOVA VERAL GRUP S.R.L., MD 2012.03.03 4/2011 
157  028444 2011.01.18 PRESTIJ ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, fabrică de vinuri  
şi coniacuri, MD 

2012.02.29 5/2011 

158  028449 2011.01.19 B.O.V.O.N.A BOVONA GOMENIUC Rimma, MD 2012.01.20 3/2011 
159  028451 2011.01.19 SIBERIAN HEALTH 

INTERNATIONAL 
SIBIMPORT S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

2012.03.03 4/2011 

160  028452 2011.01.19 SIBIRSKOE 
ZDOROVIE 

SIBIMPORT S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

2012.03.03 4/2011 

161  028468 2011.01.24 DIVAS  
ŞCOLA TANŢEV 

DIVAS DANS S.R.L., MD 2012.03.03 4/2011 

162  028484 2011.01.26 COMPLEX HOTELIER  
PREZIDENT 

ALMANI LUX S.R.L., MD 2012.03.03 4/2011 

163  028490 2011.01.27 RADIO ROMANTICA 
NOSTALGIE 

UNGUREANU Liviu, MD 2012.03.03 5/2011 

164  028502 2011.01.28 PRIMELE ŞTIRI PRIME TV S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

2012.03.23 5/2011 

165  028507 2011.02.02 FMC FABRICA DE MATERIALE DE 
 CONSTRUCŢIE S.R.L., MD 

2012.02.17 4/2011 

166  028523 2011.02.04  ALCOLUX S.R.L., MD 2012.03.23 4/2011 
167  028526 2011.01.31 MARCOFEN Amoun Pharmaceutical Industries  

Co., EG 
2012.03.03 4/2011 

168  028530 2011.02.02 CANTEMIR LAVINA GRUP S.R.L., MD 2012.03.03 4/2011 
169  028532 2011.02.01 TRITON Union Carbide Corporation, corporaţie 

din statul New York, US 
2012.03.03 5/2011 

170  028540 2011.02.01 DRY TECH THE GILLETTE COMPANY, US 2012.03.23 4/2011 
171  028544 2011.02.02 CHE MIGAI Nadejda, MD 2012.03.03 4/2011 
172  028557 2011.02.03 BUSINESS GATE SALEMI Rosario, MD 2012.02.17 4/2011 
173  028560 2011.02.07 MELLONY ARONAX-TUR S.R.L., MD 2012.02.29 4/2011 
174  028577 2011.02.07 ZIKKURAT CON-

STRUCT 
ZIKKURAT-CONSTRUCT S.R.L., 
societate comercială, MD 

2012.03.03 6/2011 

175  028592 2011.02.08 ItalClinic MIDRIGAN Virginia, MD 2012.03.03 4/2011 
176  028605 2011.02.04 NAT GEO  

TRAVELLER 
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 
(A District of Columbia corporation), US 

2012.03.03 6/2011 

177  028609 2011.02.16 CARDINAL Harrington Development Inc., PA 2012.03.23 5/2011 
178  028615 2011.02.16 FX TOPAZ Harrington Development Inc., PA 2012.02.29 5/2011 
179  028618 2011.02.16 WHITFIELD Harrington Development Inc., PA 2012.03.03 5/2011 
180  028619 2011.02.16 WICKSON Harrington Development Inc., PA 2012.03.16 5/2011 
181  028623 2011.02.16 ZIP Harrington Development Inc., PA 2012.03.28 5/2011 
182  028627 2011.02.14 ASTER MOLDAGROVIN S.R.L., MD 2012.03.03 6/2011 
183  028628 2011.02.14  SÎRBU Anatolie, MD 2012.01.05 6/2011 
184  028686 2011.02.24 TV 7 SPATARI Alexandr, MD 2012.03.03 5/2011 
185  028700 2011.02.28 ZAHĂR MOLDOVA SUDZUCKER MOLDOVA S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 
2012.03.28 5/2011 

186  028713 2011.03.02 EUROCODE CENTRACON S.R.L., societate  
comercială, MD 

2012.03.28 5/2011 

187  028719 2011.03.01 RADOMIŞLI EUGEDIS S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

2012.03.18 5/2011 

188  028733 2011.03.11 SILIMARIN FORTE EUROFARMACO  S.A., întreprindere 
cu capital străin, MD 

2012.03.30 5/2011 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv term enul  

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 368 001511 APOLLO SOYUZ 2011.09.09 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia 
2 8777 010642 freespire 2011.09.26 Glaxo Group Limited, GB 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia 

3 8811 010393 RADIO NOVA 2011.06.14 ADVAR S.R.L., firmă, MD 
Str. Bucureşti nr. 68,  
MD-2012, Chişinău, Republica Molodva 

4 8939 010572 ENVACAR 2011.09.03 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi  
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

5 8979 010586 OPOVASC 2011.09.12 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi  
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

6 8980 010589 LAGUNA 2011.09.07 BROVCO ELENA, întreprindere individuală, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 126, ap. 26,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7 8981 010590 DELTA VISION  2011.09.14 DELTA VISION S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Dacia nr. 27,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

8 8982 010591 Fanatic 2011.09.12 COVIS S.A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.180,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

9 8983 010592 INJEXUS 2011.09.14 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

10 8984 010593 INJEXXA 2011.09.14 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

11 8985 010594 DUROSTIN 2011.09.14 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

12 8986 010595 INJECTOSS 2011.09.14 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

13 8987 010597 Прегнавит  
Pregnavit 

2011.09.17 ratiopharm GmbH, DE 
Graf-Arko-Strasse 3, D-89079, Ulm, Germania 

14 8988 010599 OPOVAS 2011.09.18 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi exis-
tentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

15 8991 010604 Gheţar 2011.09.18 PUZANOVSCHI Pavel, întreprindere individuală, 
MD 
Str. Lazo nr. 8,  
MD-4701, Briceni, Republica Moldova 

16 9049 010651 MAXIDOM 2011.09.11 Maxicasa S.R.L., MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 4, bloc 1, ap. 253,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

17 9063 010686 ДАРЫ БУДЖАКА 2011.09.06 ZLATOV Constantin, MD 
Str. Fedko nr. 47,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 
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18 9103 010585 Best Western 2011.09.12 Best Western International, Inc., US 

6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016-2023, Statele Unite ale Americii 

19 9122 010810 НА ПОСОШОК 2011.09.10 GHIADA S.R.L., MD 
Str. Munceşti  nr. 793, bloc 2,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

20 9123 010811 ВИТЯЗЬ 2011.09.10 GHIADA S.R.L., MD 
Str. Munceşti  nr. 793, bloc 2,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

21 9124 010812 СПЕЦНАЗ 2011.09.10 GHIADA S.R.L., MD 
Str. Munceşti  nr. 793, bloc 2,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

22 9158 010732 MARCHIZUL  
NEGRU 

ЧЕРНЫЙ МАРКИЗ 

2011.09.24 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova 

23 9159 010733 MARCHIZUL ALB 
БЕЛЫЙ МАРКИЗ 

2011.09.24 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova 

24 9266 010679 Magna CLASSIC 2011.09.21 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia,  

25 10350 010596 INJEXXET 2011.09.14 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

26 11267 010809 ПЕТРОВСКАЯ 2011.09.10 ZERNOFF S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grenoble nr. 161 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora expir ă  
în septembrie 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  
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al înregistrării 

(210) 
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de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 64 000306 LEE Riders 2012.09.17 THE H.D. LEE COMPANY, INC., corporaţia 

statului Delaware, US 
2 9375 011783  2012.09.09 ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
3 9517 011790  2012.09.11 SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS 

"FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN 
TIRASPOL "KVINT", MD 

4 9563 011871 FRIZANTINO 2012.09.18 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

5 10076 011768 HUMAX 2012.09.03 HUMAX Co., Ltd, KR 
6 10078 011774 Золотой орех 

Zolotoi oreh 
2012.09.06 ENTEH S.A., MD 

7 10081 011808 КРОВЬ ПАНТЕРЫ 2012.09.03 BASVIN-COM S.R.L., MD 
8 10090 011827 ДРАМА ЛЮБВИ 2012.09.17 BASAVIN-GRUP S.A., MD 
9 10091 011838 CONCERTA 2012.09.18 Alza Corporation, US 

10 10092 011846 ЦВЕТ НОЧИ 2012.09.24 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
11 10096 011852 "BIOAGROCHEM" 

LTD 
2012.09.23 Bioagrochem S.R.L., firmă de producere  

şi comerţ, MD 
12 10097 011855 ES 2012.09.20 ELECTROSERVICE-SLAVINSCHI,  

întreprindere individuală, MD 
13 10099 011863 LAGUARDIA 2012.09.23 LAGUARDIA S.R.L., MD 
14 10100 011864 ROCK’N’ROLL 2012.09.23 HARD ROCK CAFE S.R.L., întreprindere  

mixtă, MD 
15 10101 011873 CREMALI 2012.09.18 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
16 10102 011874 CIMBOM 2012.09.18 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
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17 10103 011877 TOPLIONCA 2012.09.18 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
18 10104 011878 ALO..! 2012.09.18 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
19 10130 011879 FOR YOU 2012.09.25 Viorica-Cosmetic S.A., MD 
20 10131 011880 YES 2012.09.25 Viorica-Cosmetic S.A., MD 
21 10132 011881 BANKER 2012.09.25 Viorica-Cosmetic S.A., MD 
22 10133 011882 CLIVIA BIO 2012.09.25 Viorica-Cosmetic S.A., MD 
23 10159 011779 ART DECOR GRUP 2012.09.04 ART DECOR GRUP S.R.L., MD 
24 10172 011767 Adorata 2012.09.02 Lapte-Agro Mixt S.R.L., MD 
25 10173 011782 МУСКАТ 

ГРАНАТОВЫЙ 
2012.09.09 ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
26 10174 011789 MACHO 2012.09.10 United Wine Company S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
27 10175 011791 ISENBECK 2012.09.11 WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER 

KG, DE 
28 10176 011792 WARSTEINER 2012.09.11 WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER 

KG, DE 
29 10177 011799 MFP 2012.09.04 MOLDAVIAN FROZEN PRODUCT S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
30 10180 011811  2012.09.12 JOHNSON & JOHNSON, corporaţia statului 

New Jersey, US 
31 10181 011822 GT 2012.09.17 Corjtranspetrol S.R.L., MD 
32 10182 011840 MOLDCARGO 2012.09.17 MOLDCARGO S.R.L., societate de asigurare, 

MD 
33 10207 011947 КРОВЬ ЗЕМЛИ 2012.09.30 ESMALDA S.R.L., MD 
34 10208 011950 слово есть слово. 2012.09.27 Investprivatbank, bancă comercială, societate 

pe acţiuni, MD 
35 10209 011951 Piknik 2012.09.27 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
36 10210 011952 Pufpuf 2012.09.27 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
37 10211 011953 Algama 2012.09.27 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
38 10212 011954 5 MINUTE 2012.09.27 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
39 10218 011963 PIZZA biscuiţi 

ПИЦЦА печенье 
2012.09.30 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
40 10219 011964 GIPSI  

Gustărică  
cu condimente  

Закуска со специями 

2012.09.30 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 
MD 

41 10220 011965 Allure 2012.09.30 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 
MD 

42 10237 012010 ФИАЛКА 2012.09.19 FABSO S.A., MD 
43 10238 012014 НАШ РЕЦЕПТЪ 2012.09.20 Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
44 10239 012015 ОДИН ЗА ВСЕХ И 

ВСЕ ЗА ОДНОГО 
2012.09.20 Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

45 10240 012017 МАГИЯ ЛЮБВИ 2012.09.20 Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
46 10241 012018 МАГИЯ СВЕТА 2012.09.20 Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
47 10242 012019 МАГИЯ НОЧИ 2012.09.20 Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
48 10256 012046 XPERT 2012.09.23 MUNTEANU Victor, MD 
49 10256A 012046 XPERT 2012.09.23 ZAO "Expert-Retail", RU 
50 10267 012093 ПИРАТСКАЯ 

ОТВАГА 
2012.09.19 MIGDAL-P S.A., MD 

51 10268 012094 ТАЙНА ПИРАТА 2012.09.19 MIGDAL-P S.A., MD 
52 10269 012095 ПИРАТСКАЯ 

ЛАГУНА 
2012.09.19 MIGDAL-P S.A., MD 

53 10270 012096 ПИРАТСКИЙ КЛАД 2012.09.19 MIGDAL-P S.A., MD 
54 10271 012097 ПИРАТСКИЙ ПИР 2012.09.19 MIGDAL-P S.A., MD 
55 10272 012098 ПИРАТСКАЯ 

ТАВЕРНА 
2012.09.19 MIGDAL-P S.A., MD 

56 10285 011778 PASHAL 2012.09.03 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD 
57 10352 011839 GIROL 2012.09.19 Molinos Rio de la Plata S.A., AR 
58 10357 011830 MoneyGram ® 2012.09.18 MoneyGram Payment Systems, Inc., US 
59 10358 011858 MILORA 2012.09.16 ZAO "Chernyansky Zavod Rastitelnykh Masel", 

RU 
60 10385 011841 Genius 2012.09.20 KYE SYSTEMS CORP., TW 
61 10420 011832 The essentials of 

imaging 
2012.09.18 MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (MINOLTA 

CO., LTD.), JP 
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1 2 3 4 5 6 
62 10421 011833 CS-PRO 2012.09.18 MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (MINOLTA 

CO., LTD.), JP 
63 10422 011834 DIALTA 2012.09.18 MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (MINOLTA 

CO., LTD.), JP 
64 10423 011835 DYNAX 2012.09.18 MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (MINOLTA 

CO., LTD.), JP 
65 10424 011836 DIMAGE 2012.09.18 MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (MINOLTA 

CO., LTD.), JP 
66 10425 011837 RIVA 2012.09.18 MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (MINOLTA 

CO., LTD.), JP 
67 10462 011772 VADVAS 2012.09.05 GRUPA VADVAS S.A., firmă, MD 
68 10466 011891 Флирт 2012.09.25 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
69 10491 011831  2012.09.18 MoneyGram Payment Systems, Inc., US 
70 10493 011876 PRINCIPESA 2012.09.18 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
71 10494 011916 Pernuţe 2012.09.23 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
72 10503 012020 1 РЕЦЕПТЪ 2012.09.20 Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
73 10507 012063 ЦЫГАН 2012.09.12 MIGDAL-P S.A., MD 
74 10508 012065 ЦАРСКОЕ 2012.09.12 MIGDAL-P S.A., MD 
75 10518 012150 ПИРАТСКИЙ 

АБОРДАЖ 
2012.09.23 MIGDAL-P S.A., MD 

76 10523 012166 Настоящий 
полковник 

2012.09.24 NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

77 10735 011903 Бабье лето 2012.09.24 INVINCOM S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

78 10736 011904 Осенний букет 2012.09.24 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 

79 10737 011905 Багрянец листвы 2012.09.24 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 

80 10738 011906 Лесная фея 2012.09.24 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 

81 10739 011907 Пурпурный закат 2012.09.24 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 

82 10740 011909 Графский сад 2012.09.24 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 

83 10741 011910 Осенний поцелуй 2012.09.24 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 

84 10742 011911 Танго вдвоем 2012.09.24 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 

85 10743 011912 Красное танго 2012.09.24 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 

86 10744 011913 Золотая луна 2012.09.24 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 

87 10750 011900 Warsteiner 2012.09.26 Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, DE 
88 10751 011875 SUSAN 2012.09.18 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 

MD 
89 10752 011862 VICTORIA  2012.09.23 BERE UNITANC S.A., MD 
90 10753 011793 Warsteiner  

Premium Verum 
2012.09.11 Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, DE 

91 10891 011773 BEARINGPOINT 2012.09.05 Dallas Project Holdings Limited, BB 
92 10892 011885 Легенда осени 2012.09.03 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
93 10893 011888 Горячая кровь 2012.09.03 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
94 10894 011889 Горячее сердце 2012.09.03 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
95 10895 011890 Черный 

буревестник 
2012.09.03 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

96 10897 011884 Страна грез 2012.09.03 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
97 10898 011886 Огненный цветок 2012.09.03 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
98 10899 011893 Нежный взгляд 2012.09.25 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
99 10900 011894 Мартовский кот 2012.09.25 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

100 10901 011960 Stefanie 2012.09.25 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
101 10911 012151 TERASELE NIS-

TRENE 
2012.09.26 LES TERRES NOIRES S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
102 10912 011901 LES TERRES 

NOIRES 
2012.09.26 LES TERRES NOIRES S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
103 10913 011902 MILL CELLAR 2012.09.26 LES TERRES NOIRES S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
104 10915 011887 Затерянный город 2012.09.03 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
105 10919 011865 Levintza & Levintsa 2012.09.23 LEVINTSA & ASSOCIATES S.R.L., firmă, MD 
106 10923 011854 EMERSION 2012.09.18 ŞERIF, Obşcestvo s ogranicennoi 

otvetstvennostiu, MD 
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107 10974 011776 ТАЙНА  

ФАРАОНОВ 
2012.09.03 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD 

108 10981 011949 respectul  
cuvîntului. 

2012.09.27 Investprivatbank S.A., bancă comercială, MD 

109 10982 011856 MOLDGRE  2012.09.20 MOLDGRE S.A., întreprindere  mixtă, MD 
110 11025 012075 BH BEER HOUSE  2012.09.16 BERLINSKI Victor, MD 
111 11096 011957 Снежная долина 2012.09.25 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
112 11105 011866 S  

Senior Service  
2012.09.24 Senior Service (Overseas) Limited, GB 

113 11106 011895 Вино любимой 
женщины 

2012.09.25 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

114 11162 011829 GREAT TRAVELS 2012.09.17 Basavin-Grup S.A., MD 
115 11194 011915 Wine stars 2012.09.24 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  

de producţie, MD 
116 11197 012016 КРАСНЫЙ 

КАРДИНАЛ 
2012.09.20 Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

117 11198 012064 ГУСАР 2012.09.12 MIGDAL-P S.A., MD 
118 11261 011908 CONPLAST  

design 
2012.09.02 CONPLAST- design S.R.L., firmă de producţie  

şi comerţ, MD 
119 11292 011823 PPC 2012.09.16 TUREAC Alexandru, MD 
120 11295 011868 L.O.V.  

Черная королева 
2012.09.19 LEADUHIN Oleg, MD 

121 11296 011984 ŞTEFAN VODĂ 
(1457-1504) 

2012.09.17 CĂLĂRAŞI DIVIN  S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

122 11384 011867 MOVILESTA 2012.09.23 CAZACHEVICI Andrei, MD 
123 11385 011897 Medelean 2012.09.25 AINA, societate în nume colectiv, MD 
124 11386 011898 AINA 2012.09.25 AINA, societate în nume colectiv, MD 
125 11488 011795  2012.09.10 Basavin-Grup S.A., MD 
126 11489 011796  2012.09.10 Basavin-Grup S.A., MD 
127 11490 011806  2012.09.10 Basavin-Grup S.A., MD 
128 11491 011804  2012.09.10 Basavin-Grup S.A., MD 
129 11492 011797  2012.09.10 Basavin-Grup S.A., MD 
130 11493 011828 БОГИ ОЛИМПА 2012.09.17 Basavin-Grup S.A., MD 
131 11548 012011 PERLA 2012.09.27 AMBROZIA S.R.L., întreprindere mixtă 

moldo-belgiană, MD 
132 11672 011883 LAVES 2012.09.25 PUSTOVIT Valeriu, întreprindere individuală, 

MD 
133 11725 011987 VICTOR  

DVV 
2012.09.17 Călăraşi Divin S.A., întreprindere mixtă, MD 

134 11920 011872 RONO 2012.09.18 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, 
MD 

135 11930 011824 GOSPODĂRIA  
AUTO SPECIALIZATĂ  

2012.09.18 GOSPODĂRIA SPECIALIZATĂ AUTO DIN 
BĂLŢI, întreprindere municipală, MD 

136 12129 012045 ELEGANŢA 2012.09.02 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
137 12292 011985 TUZARA 2012.09.17 Călăraşi Divin S.A., întreprindere mixtă, MD 
138 13764 011785 Прима 

ЛЮКС 
2012.09.10 The Closed Joint Stock Company with foreign 

investments "Reemtsma-Kiyiv tyutyunova 
fabrika", UA 

139 13765 011786 Прима 
ЛЮКС 

2012.09.10 The Closed Joint Stock Company with foreign 
investments "Reemtsma-Kiyiv tyutyunova 
fabrika", UA 

140 13772 011787 Прима 
ЛЮКС 

2012.09.10 The Closed Joint Stock Company with foreign 
investments "Reemtsma-Kiyiv tyutyunova 
fabrika", UA 

141 14561 011775 Роса Молдовы 2012.09.06 ENTEH S.A., MD 
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),  
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(20)(28) 
Nr. de desne şi modele industriale 

(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data adoptării 
hotărârii 

de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 

1 f 2010 0074 2010.07.23 3 (6, 7, 8 ) 2012.03.21 1/2011 

2 f 2011 0045 2011.06.23 2 (19, 20 ) 2012.03.23 10/2011 

 
 
 

MC9L Anul ări ale înregistr ării desenelor  
şi modelelor industriale 

 
În baza hotărârii AGEPI nr. 1613 din 2012.03.21 referitor la cererea nr. f 2010 0074: 
1) se abrogă hotărârea nr. 1575 din 2011.08.10 de înregistrare a modelelor industriale, publicată în 

BOPI nr. 9/2011; 
2) se înregistrează modelele industriale nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 şi se resping modelele indus-

triale nr. 6, nr. 7, nr. 8 din cererea nr. f 2010 0074.  

 
 
 

MG4L Lista titularilor dec ăzuţi din drepturi  
prin neachitarea taxelor de eliberare a certificate lor  
de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit,  

numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) Clase (21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(44) Nr.  
BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 BESCHIERU Radu, MD 1331 09-01 f 2010 0100 2010.12.10 7/2011 
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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 BUJOR-PRIM S.A., ÎNTREPRINDERE SPECIALIZATĂ, MD 

Str. L.Tolstoi nr. 63, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

398 f 2001 0082 2001.09.25 2011.09.25 

2 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

983 f 2006 0085 2006.09.04 2011.09.04 

3 PAPINI Marco, IT 
Str. Via Adolfo Prasso, nr. 9/11, 00149, Roma, Italia 

985 f 2006 0089 2006.09.18 2011.09.18 

4 ZERNOFF S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

1042 f 2006 0088 2006.09.13 2011.09.13 

 
 
 

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 

- 029719 11/2011 (531) CFE(5) 24.09.22; 
25.01.06; 27.05.03; 28.05.00; 
29.01.13. 

(531) CFE(5) 24.09.02; 
24.09.12; 25.01.06; 27.05.03; 
28.05.00; 29.01.13 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

- 030354 2/2012 (531) CFE(5) 05.07.10; 
25.12.25; 26.04.04; 26.04.18; 
26.11.14; 27.05.24. 

(531) CFE(5) 05.07.10; 
25.12.25; 26.04.04; 26.04.18; 
26.11.03; 26.11.09; 26.11.14; 
27.05.24 

3 Marcă 22244 028487 2/2012 (730)  
100 Independence Mall West 
Philadelphia, Pennsylvania 
19106-2399,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
100 Independence Mall West, 
Philadelphia, Pennsylvania 
19106-2399,  
Statele Unite ale Americii 
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VIII 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului  
asupra m ărcii nr. R 5841, 

titular Societatea pe Ac ţiuni „CUPCINI-CRISTAL” 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Economice a Republicii Moldova din 29.02.2012 (dosarul 
nr. 2e-445/2012):  

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 5841 din 02.07.1997, înregistrată pe numele titularu- 
lui Societatea pe Acţiuni „CUPCINI-CRISTAL” pentru producerea zahărului, str. Renaşterii nr. 3,  
MD-4626, Cupcini, Edineţ, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. R 5841 din 02.07.1997, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

Cu privire la dec ăderea par ţială din drepturi  
a titularului TDR d.o.o.  

asupra  mărcii interna ţionale nr. IR 849616 

Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 14.11.2011, în pricina civilă la cererea de chemare în 
judecată depusă de compania Marks & Clerk Properties Limited către compania TDR d.o.o. 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 849616  pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor claselor 09, 35, 36, 38, 41, 42 şi 45, conform Clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, pe teritoriul Republicii Moldova, 
titularul TDR d.o.o., Obala Vladimira Nazora 1HR-52210 Rovinj, Croaţia, începând cu data de  
14 noiembrie 2011.  

Cu privire la dec ăderea din drepturi 
a titularului Eastern Company S.A.E    

asupra  mărcii interna ţionale nr. IR 692750 

Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 07.11.2011, în pricina civilă la cererea de chemare în 
judecată depusă de compania John Player & Sons Limited către compania Eastern Company S.A.E şi 
intervenientul accesoriu AGEPI, în temeiul art. 20(1)a) al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia 
mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii internaţionale nr. IR 692750 STYLE pentru totalitatea 
produselor clasei 34 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor, pe teritoriul Republicii Moldova, titularul Eastern Company S.A.E, 450, avenue des 
Pyramides  Guizeh, Egypt, începând cu data de 7 noiembrie 2011.  
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IX 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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În conformitate cu ordinul directorului general al AGEPI nr. 31 din 13.02.2012, în temeiul procesului-
verbal nr. 02/2012 din 27.03.2012 al şedinţei Comisiei de atestare a candidaţilor pentru obţinerea calităţii 

de mandatar autorizat în proprietate industrială au fost înscrişi în Registrul Naţional al mandatarilor 

autorizaţi în domeniul proprietăţii industriale şi li s-a eliberat certifi catul de mandatar autorizat următorilor 

candidaţi atestaţi:

TIMONIN Alexandr – pentru invenţii, mărci, desene/modele industriale;

PANASENCO Oxana – pentru mărci, indicaţii geografi ce, denumiri de origine,  specialităţi tradiţionale 

garantate, desene/modele industriale;

PRIPA Nadejda – pentru mărci, indicaţii geografi ce, denumiri de origine, specialităţi tradiţionale 

garantate,  desene/modele industriale;

NOVICOVA Larisa – pentru mărci, indicaţii geografi ce, denumiri de origine, desene/modele 

industriale. 

Lista mandatarilor autorizaţi 

în domeniul proprietăţii industriale din Republica Moldova

Se publică următoarele date extrase din Registrul Naţional al mandatarilor autorizaţi în domeniul 
proprietăţii industriale: numărul certifi catului şi data înregistrării, numele mandatarului, denumirea 

fi rmei, adresa şi altă informaţie de contact, domeniile în care este specializat mandatarul

Numărul 
certifi catului 

şi data 
înregistrării

Numele mandatarului, 
denumirea fi rmei

Adresa
 pentru corespondenţă

Altă informaţie de contact Domeniile 
în care este specializat

mandatarul 

1 2 3 4 5

1
24.04.1993

BABAC Alexandru

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate 

2
24.04.1993

SIMANENKOVA Tatiana

Invenţie-MDV S.A.

Str. Andrei Doga nr. 2, 
bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova

60-11-49, 60-11-50
Fax: 29-18-81
www.inventie-mdv.com 
invent@invent.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

3
24.04.1993

JENICICOVSCAIA Galina      

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81 
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

4 
24.04.1993

SKIDAN Natalia

Invenţie-MDV S.A.

Str. Miron Costin nr. 7, 
et. 2, of. 211, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova

31-00-89, 49-31-32
Fax: 29-18-81
www.inventie-mdv.com 
invent@invent.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

5
24.04.1993

SOKOLOVA Sofi a

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

6
24.04.1993

GRINBERG Iakov Str. Matei Basarab nr. 7, 
bloc 1, Chişinău, 
Republica Moldova 

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

7
21.09.1993

GLAZUNOV Nicolai 

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-37-24,
55-31-48
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

8
29.11.1993

MALAHOVA Antonina Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, 
bloc 1, ap. 201, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

34-15-72 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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9
05.11.1993

GOLOMAZOV Veaceslav      

ECONOMSERVICE

Str. Mihai Eminescu nr. 28, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-54-48, 22-33-10, 
24-73-11

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

10 
04.07.1997

CORCODEL Angela 

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70 
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

11
04.07.1997

FOCŞA Valentin Str. Tineretului nr. 14, 
Maximovca, 
MD-6525, Chişinău, 
Republica Moldova 

38-42-62, 38-44-41, 
38-43-50 

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

12 
26.08.1997

ROZLOVENCO Sergiu Str. Mitropolit Varlaam 
nr. 65, ap. 106 A, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-03-87
lilian@gardenie.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

13
24.07.1998

GROSU Iurie

Consult-Ius SRL

Str. Independenţei nr. 24, 
bloc 3, of. 62, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

56-11-78, 47-40-03, 
069119480

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

14
24.07.1998

SOCOLOVA Olga

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

17
24.07.1998

SÎSOEVA Valentina Bd. Iu. Gagarin nr. 1, ap. 63, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

27-08-11, 079476028 
valya_sysoeva@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

18 
24.07.1998

SOLOMON Veaceslav

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

19
24.07.1998

MÎNDÎCANU Emil

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70
www.patent.md 
reshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

21
24.07.1998

MUNTEANU Petru 

AMBROZIA SRL

Str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 80, ap. 29, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

21-15-69, 20-27-02, 
069104244  
Fax: 20-27-00, 22-61-52  
ambrozia_pm@yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele industriale   

22
24.07.1998

VAVRENIUC Vladimir

VILAD SRL

Str. Vlaicu Pârcălab 
nr. 15, ap. 29, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-01-13
vilad2001@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

23
24.07.1998

PARASCA Dumitru

Biroul universitar 
Inventa-Parasca

Str. Mihai Eminescu 
nr. 40, ap. 13, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 28, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

22-37-57, 22-93-15, 
069141203
dumitru44@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

25
24.07.1998

ŞCERBAN Pavel Str. Suceava nr. 110, ap. 6, 
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

74-38-57, 55-37-24
Fax: 55-31-48

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

27
15.12.1998

BODIUL Tatiana Str. Mircea Eliade nr. 5, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

069149396 
Fax: 54-24-95 
http://mcc.md/bodiulco
bodiulco@yahoo.com
bodiulco@mcc.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

28
15.12.1998

ANDRIEŞ Ludmila

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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29
15.12.1998

CORCIMARI Evghenia Str. Alexandru cel Bun nr. 2, 
bloc 1, ap. 66, 
MD-6800, Ialoveni, 
Republica Moldova 

(373 68) 2-29-78, 54-40-84    Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

30
18.11.1998

CAREVA Ana 

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova

55-59-87, 55-31-48,  
55-37-24
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci;
Desene şi modele industriale  

31
18.11.1998

GLAZUNOV Larisa 

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-31-48,
55-37-24
treig@araxinfo.
com treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

32 
15.12.1998

CARIMOV Leonid Str. Nicolae Costin nr. 33, 
MD-2050, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-38-57 Mărci; 
Desene şi modele industriale   

33 
15.12.1998

LEVINŢA Victor

GRAHAM & LEVINTSA

Str. Alexandru cel Bun nr. 89, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

24-40-76, 24-40-63
info@law-moldova.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

34
18.11.1998

GLAZUNOV Chirill

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-31-48, 
55-37-24  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele industriale

35
29.03.1999

VOZIANU Maria Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 78, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

72-35-35, 24-34-08, 
24-17-48, 24-17-82, 
24-55-91

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

36
29.03.1999

BURUIANĂ Procop Str. Iazului nr. 1, 
bloc 3, ap. 10, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

46-52-31, 22-97-83
www.buruiana.com 
pburuiana@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

37
24.04.1999

CAFTANAT Mariana Bd. Dacia nr. 44, 
bloc 5, ap. 12, 
MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

77-32-28 Mărci; 
Desene şi modele industriale   

38 
18.10.2000

IUDENICI Lidia Str. Albişoara nr. 80, 
bloc 4, ap. 152, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

29-06-09 Mărci; 
Desene şi modele industriale   

39
18.11.2000

JENICIKOVSKAIA 
Ghelena

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81 
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com
brevet@marc.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

40
18.11.2000

BALAN Veaceslav Str. V. Belinski nr. 7,
bloc 2, ap. 40, 
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

52-33-30, 79-52-22, 
75-79-40
salego@cni.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

42
30.05.2001

PRIDA Andrei 

OENO Consulting SRL

Str. Ion Creangă nr. 25,
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(373 22) 74-88-74 
Fax: (373 22) 74-29-53 
www.oeno.md
prida@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

43 
30.05.2001

GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, 
bloc 6, ap. 29, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(373) 69189382, 
(373) 69697474
gomeniuk@rambler.ru 
patenti@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

44
30.05.2001

GOREA Nicolae Str. A. Şciusev nr. 60-1, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

22-37-77
Fax: 22-03-04
goreas@arax.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale 

45 
30.05.2001

MARGINE Ion Str. M. Lomonosov nr. 43, 
ap. 23, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova

72-20-26
imargine@gmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

46 
26.10.2001

BAJÎREANU Veronica      Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-37-24,
55-31-48  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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47
26.10.2001

CIUBUC Iulia

BRAVETO-F Birou 
Proprietate Industrială

Str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 137, 
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

51-45-90, 27-26-17, 
27-17-83, 069169770
www.ournet.md/~braveto-f/
braveto-f@mail.md
majesty@mail.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

48
26.10.2001

CERNOBROVCIUC 
Maria 

Str. Kiev nr. 10, bloc 2, ap. 45, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

44-34-44 m_
chernobrovchuk@
yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

49
26.10.2001

EFANOVA Tatiana Str. Munceşti nr. 52, ap. 61, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

53-44-35 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

50
26.10.2001

GOREA Tatiana Str. A. Şciusev nr. 60-1, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

22-37-77, 29-27-77, 
22-23-95
Fax: 22-03-04
goreas_2@arax.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

51
26.10.2001

ROGOJINĂ Sergiu Str. Voluntarilor nr. 14, 
bloc 2, ap. 45, 
MD-2037, Chişinău, 
Republica Moldova 

49-85-76
procurat@sos.md

Mărci    

52
26.10.2001

COCEBAN Grigore Str. Florilor nr. 16, 
bloc 2, ap. 26, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

32-01-22, 096258900 Mărci; 
Desene şi modele industriale   

54
25.12.2001

STAŞCOV Eugen

INDEPRIN SRL

Str. Petru Rareş nr. 18, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

20-29-07, 23-80-47, 
069120240
Fax: 23-80-47
indeprin@mtc.md
indeprin@gmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

55
04.10.2002

JIGĂU Radu Str. Pietrarilor nr. 6, ap. 11, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-54-55, 43-15-06 
radu.j@mail.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

56
04.10.2002

COLIVAŞCO Serghei

Pantronus SRL

P.O. BOX 583, 
MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova

(373) 53393324   
(373) 53322322   
www.tmprotect.idknet.com
tmprotect@idknet.com

Mărci;
Desene şi modele industriale   

57
04.10.2002

LUNGU Iurie 

LEVINTSA & 
ASSOCIATES

Str. Grădinilor nr. 58, ap. 144, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

23-42-34, 54-37-96, 
24-40-63
iurielungu@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

58 
04.10.2002

STRATINSCHI Alexandr

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

59
04.10.2002

BALAN Veaceslav Str. V. Belinski nr. 7, bloc 2, 
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-79-40 Mărci; 
Desene şi modele industriale   

61
18.11.2002

GLAZACEVA Galina

INDEPRIN SRL

Str. Grenoble nr. 209, ap. 17,
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova

76-69-52, 20-29-07 
Fax: 23-80-47
glazacev@hotmail.com 
indeprin@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

63
19.12.2003

CORCODEL Svetlana

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70   www.
patent.md freshsys@
hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

64
19.12.2003

GROZA Dana

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134,
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   
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65
19.12.2003

BÂRSAN Mihai Str. Independenţei 
nr. 135, ap. 22, 
MD-6201, Sângerei, 
Republica Moldova 

(0 262) 2-30-73, 
069902305
mbirsan@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

66
19.12.2003

RADU Vasile Str. V. Stroescu nr. 8, 
MD-3900, Cahul, 
Republica Moldova 

(0 299) 2-14-96, 
(0 299) 2-15-67, 
(0 299) 2-04-49 

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

67
01.05.2004

CRECETOVA Alla Bd. Cuza-Vodă nr. 45, ap. 52, 
MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova 

76-45-41 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

68
17.12.2004

CRASNOVA Nadejda 

INDEPRIN SRL

Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

54-26-75, 20-29-07, 
23-80-47
Fax: 23-80-47  
crasnova05@mail.ru
indeprin@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

69
17.12.2004

CERCHES Eugen Calea Ieşilor nr. 23, ap. 26, 
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-23-95, 079650624 Mărci; 
Desene şi modele industriale  

70
17.12.2004

TALPĂ Sergiu Str. Bulgară nr. 156, 
bloc 1, ap. 29, 
MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(0 231) 7-58-65 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

71
17.12.2004

COŞNEANU Elena Str. Podul Înalt nr. 12, ap. 12, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

47-52-36, 24-55-91, 
069356741 
cosneanu@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

72
17.12.2004

SOCOLOVA Ecaterina

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

73
17.12.2004

MANDATARI Natalia

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27 
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

74
17.12.2004

ŞCERBANIUC Sergiu Str. Ştefan cel Mare nr. 194, 
com. Răuţel, Făleşti, 
Republica Moldova 

(0 259) 7-47-28, 
069022822

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

75
30.05.2004

SCOROGONOV Anatolii      Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

52-77-24 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

76
30.12.2004

VASILIEVA Valentina Str. Alecu Russo nr. 5, 
bloc 2, ap. 54, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

49-21-72 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

77
30.12.2004

COTRUŢA Leonid Str. Ceucari nr. 10, 
bloc 1, ap. 57, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

46-35-10, 069120516
Fax: 46-35-10 
cotruta@mail.ru
leonid_cotruta@yahoo.
com
www.attorneypatent.md/

Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

78
15.06.2005

ŞURGALSCHI Ecaterina Str. Bogdan-Voievod nr. 4, 
ap. 13, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

44-67-44 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

79
15.06.2005

POPOVA Svetlana Bd. Dacia nr. 38, ap. 319, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

76-29-06, 069741300 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

80
29.07.2005

NASTAS Xenia Bd. C. Negruzzi nr. 6, ap. 43, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

27-32-14 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

81
17.11.2005

SCHIŢCO Nina Str. Grenoble nr. 161, 
bloc 1, ap. 12, 
MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova

79-28-71, 079461886 Mărci; 
Desene şi modele industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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83
31.01.2006

BULAT Valentina Str. N. Donici nr. 60, 
Chişinău, 
Republica Moldova 

23-80-47, 43-26-78
079559818 
bulatvalentina@yandex.ru

Mărci;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate

84
01.03.2006

CRECETOV Veaceslav Bd. Cuza-Vodă nr. 45, ap. 52, 
MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova

76-45-41 Mărci; 
Desene şi modele industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

85
30.08.2006

DOBRE Lilia Str. Zimbrului 10A, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova

43-82-08, 44-99-45 
dobrelilia@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale   

86
20.09.2006

CLĂTINICI Iurie Str. Alba-Iulia nr. 97, 
bloc 2, ap. 38, Chişinău, 
Republica Moldova 

58-90-08, 069640118 
clatinici@mtc.md 
clatinich@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

87
13.03.2007

LAŞCO Natalia

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40
freshys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale 

88
12.04.2007

NOVAC Ştefan Bd. Dacia nr. 14, ap. 32, 
Chişinău, 
Republica Moldova

76-53-74
snovac@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale; 
Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

89
26.06.2007

ULANOV Denis

S.C. LEGALARTE S.R.L.

Str. Ciufl ea nr. 32, of. 1, 
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

27-85-29
Fax: 27-85-29
attorney@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele industriale

90
11.10.2007

ŞTIRBU Natalia

„FEMIDA & CO” S.R.L.

Str. Alecu Russo nr. 61, 
ap. 109, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova

83-88-80
Fax: (+373 22) 89-78-88,
(+373) 69014440
nastir@gmail.com
natalia.stirbu@invictus.md
www.invictus.md 

Mărci; 
Denumiri de origine; 
Indicaţii geografi ce;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii 

91
13.05.2008

NEKLIUDOV Valentin

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15, 
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele industriale

92
13.05.2008

ASEEVA Elena

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15,
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele industriale

93
13.05.2008

CARAGHIOZ Sergiu

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15, 
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele industriale

94
13.05.2008

BURUIANĂ Alexei

Biroul Asociat de Avocaţi 
Buruiană & Partners

Str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 81, bloc 4, ap. 2,   
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

20-34-48, 20-34-50  
Fax: 22-97-83
buruiana@buruiana.com
alburuiana@gmail.com
www.buruiana.com

Mărci,
Desene şi modele industriale

96
27.10.2009

CRAVCENCO Raisa Str. Ialoveni nr. 94, ap. 22,
MD-2070, Chişinău, 
Republica Moldova

28-47-53, 068113853 Mărci;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii 

97
27.10.2009

SUHOVICI Nina Str. Oneşti nr. 9, Chişinău, 
Republica Moldova

72-36-13, 068296901
owanna_mark@mail.ru

Mărci;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii
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98
27.10.2009

ZAMISNÎI Gheorghe Str. Iazului nr. 1, bloc 3, ap. 10, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova

(+373 22) 46-52-31,
(+373) 79654153
zamisniigh@yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii;
Soiuri de plante; 
Denumiri de origine

99
25.01.2010

SOSNOVSCHI Victor Str. Ginta Latină nr. 15, 
bloc 2, ap. 88, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova

34-15-38
libertango9@rambler.ru

Mărci;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii;
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate

101
28.10.2010

DANILIUC Ion Str. A. Puşkin 60/1, ap. 20,
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova

22-64-82, 069120242 Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate;
Desene şi modele industriale; 
Invenţii;
Soiuri de plante

102
28.10.2010

CHIROŞCA Dorian Drumul Viilor nr. 42, ap. 42, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova

72-89-61
dorianchirosca@yahoo.fr

Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate;
Desene şi modele industriale

103
28.10.2010

COZLOVA Alexandra Bd. Moscova nr. 13, 
bloc 2, ap. 34,
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova

32-01-74, 068093750
ernest_coz@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele industriale; 
Invenţii

104
28.10.2010

IORGA Iulian

Baroul avocaţilor 
din circumscripţia Curţii 
de Apel Chişinău
Cabinetul Avocatului
dr. Aurel Voitic

Str. Ismail 86/1, ap. 190, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

54-70-84
Fax: 54-70-84
069114589
iulian.iorga@gmail.com

Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate;
Desene şi modele industriale

105
28.10.2010

POPA Andrei

„IP CONSULT” S.R.L.

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

80-81-93
Fax: 80-81-94
069650404, 078303091
offi ce@ipconsult.md
andrei.popa@ipconsult.md
www.ipconsult.md

Mărci

106
24.06.2011

BAZARENCO Tatiana Str. Zelinski 22, ap. 53, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova

55-44-27, 079801599 Mărci;
Invenţii

107
24.06.2011

TOMA Elena  Str. Trandafi rilor nr. 5, 
com. Stăuceni, Chişinău, 
Republica Moldova

45-52-28, 069111705 Mărci;
Desene şi modele industriale

108
24.06.2011

SĂRĂTEANU Tatiana C.P. 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45
Fax: 44-62-57
T.Sarateanu@ 
bmspatent.com

Mărci;
Desene şi modele industriale

109
01.11.2011

RADU Ion Str. Petru Zadnipru  15/3, 
ap. 60, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova

079651689 Mărci;
Desene şi modele industriale

110
05.01.2012

MALAI Valeriu Str. Căinarului 41 b, 
MD-7730, s. Taraclia, 
r-l Căuşeni, 
Republica Moldova

+373-24360220
neudymium@yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele industriale;  
Invenţii

111
05.01.2012

BARBĂNEAGRĂ Sergiu Str. Cosmonauţilor nr. 6, 
bir. 225, 
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

24-27-93, 069732481 Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate; 
Desene şi modele industriale
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112
27.03.2012

TIMONIN Alexandr Str. Liviu Deleanu  
nr. 5/2, ap. 22, 
MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova

069240999 Invenţii; 
Mărci; 
Desene şi modele industriale

113
27.03.2012

PANASENCO Oxana Str. Ismail nr. 86/1, ap. 268, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

54-76-28, 069174774
oxpao@rambler.ru

Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate;
Desene şi modele industriale

114
27.03.2012

PRIPA Nadejda Str. Alexandru cel Bun 
nr. 2, ap. 105, 
MD-6800, Ialoveni, 
Republica Moldova

0268-244-62, 079525112
pripanadina@rambler.ru

Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale 
garantate;
Desene şi modele industriale

115
27.03.2012

NOVICOVA Larisa Str. Alecu Russo 
nr. 55/2, ap. 1, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova

33-82-80, 079558455
Larisa_Novicova@rambler.ru

Mărci; 
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Desene şi modele industriale
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