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

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

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

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

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

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

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

priorităţii recunoscute

 – patent application 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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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Data concerning the Eurasian patent applications, registered in accordance with the Eurasian Patent 
Convention before 26.04.2012, are published in Russian in the GAZETTE of the Eurasian Patent Office. 
It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropiate, any drawings. The GAZETTE is 
also available to the public on the EAPO website and in the AGEPI library on the DVD carrier.  

 

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

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

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

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

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

P

P

П
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(21) a 2011 0002 (13) A2 
(51) Int. Cl.: G05B 19/00 (2006.01)  

G06K 1/12 (2006.01)  
G06Q 90/00 (2006.01)  

(22) 2011.01.03 
(71)(72) ŞCHILIOV Vladimir, MD 
(54) Metodă automatizată de control şi evidenţă a 

mijloacelor financiare şi resurselor materiale 
(57) Invenţia se referă la sistemele software de 

management şi poate fi utilizată pentru a crea 
un sistem automatizat de management al se-
curităţii de stat şi de control financiar. 
Particularitatea metodei propuse constă în 
faptul că sistemul automatizat de evidenţă a 
resurselor materiale este dotat suplimentar cu 
un sistem automatizat de evidenţă şi control 
al mijloacelor financiare, care include centrul 
de emisie de bancnote. Ambele sisteme sunt 
conectate prin centrul de armonizare a lor.  
O altă particularitate constă în aceea că con-
turul extern al sistemului automatizat de con-
trol al mijloacelor financiare, bazat pe metode 
poligrafice şi alte metode de protecţie a ban-
cnotelor, este echipat suplimentar cu un con-
tur interior, creat pe bază de marcaj irepro-
ductibil, obţinut prin metode de descărcare 
electrică şi nanotehnologică. 

 
  Revendicări: 2 

  Figuri: 2 
* 

*     * 
(54) Automated financial asset and material 

resource control and accounting method 
(57) The invention relates to software management 

systems and can be used to create an auto-
mated state security management and finan-
cial control system. 
The peculiarity of this method lies in the fact 
that the automated material resource account-
ing system is additionally equipped with an 
automated financial asset accounting and 
control system, which includes the banknote 
issue center. Both systems are connected to 
the center of their harmonization. Another pe-
culiarity is that the outer contour of the auto-
mated financial asset control system, based 
on printing methods and other banknote pro-
tection methods, is additionally equipped with 
an internal loop that is created on the basis of 
irreproducible marking obtained by electric-
discharge and nanotechnological methods. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Автоматизированный метод контроля и 
учета финансовых средств и матери-
альных ресурсов 

(57) Изобретение относится к программным 
системам управления и может быть ис-
пользовано для создания автоматизиро-
ванной системы управления государствен-
ной безопасности и финансового контроля. 
Особенность предлагаемого метода со-
стоит в том, что автоматизированная сис-
тема учета материальных ресурсов осна-
щена дополнительно автоматизированной 
системой учета и контроля финансовых 
средств, которая включает центр эмиссии 
банкнот. Обе системы соединены центром 
их согласования. Другая особенность со-
стоит в том, что внешний контур автомати-
зированной системы контроля финансовых 
средств, основанного на полиграфических 
и других методах защиты банкнот, допол-
нительно оснащен внутренним контуром, 
созданным на основе невоспроизводимой 
маркировки, полученной электроразряд-
ным и нанотехнологическим методами. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
 

 
(21) a 2010 0138 (13) A2 
(51) Int. Cl.: G06F 19/00 (2006.01)  

G07C 5/00 (2006.01)  
H04B 10/00 (2006.01)  

(22) 2010.12.15 
(71)(72) BURLAC Serghei, MD 
(54) Sistem de integrare şi automatizare a co-

ordonării şi controlului serviciilor de taxi 
(57) Invenţia se referă la domeniul infrastructurii 

transportului auto, şi anume la domeniul de 
coordonare şi control al deplasării unităţilor de 
transport, ocupate în sfera prestării serviciilor 
de transport la comenzile solicitate şi poate fi 
utilizată în sistemele automatizate de dirijare 
prin dispecerat a lucrului taxiurilor. 
Sistemul de integrare şi automatizare a coor-
donării şi controlului serviciilor de taxi constă 
dintr-un server, la care prin intermediul reţelei 
de internet cu/fără fir şi reţelei de telecomuni-
caţie sunt conectate toate companiile, termi-
nalele operatorilor, şoferilor şi clienţilor. Ser-
verul dat recepţionează apelul clientului de pe 
un număr unic şi îl trimite următorului terminal 
liber al operatorului, care înregistrează co-
manda, după care clientul este informat des-
pre caracteristicile de executare a comenzii. 
De asemenea, clienţii pot efectua înregistra-
rea comenzilor independent, fără intervenţia 
operatorului, prin intermediul reţelei de inter-
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net, după care comanda este transmisă spre 
executare de la server la terminalul şoferului, 
la monitorul navigatorului GPS, informând şo-
ferul taxiului despre ruta comenzii, indicând 
traseul optimal şi contorizând timpul pentru 
punerea la dispoziţie a automobilului. Siste-
mul de integrare şi automatizare a coordonării 
şi controlului serviciilor de taxi include o gamă 
largă de servicii, tarifele cărora sunt diferen-
ţiate după anumite condiţii, stabilite atât de  
fiecare companie în parte, cât şi în mod colec-
tiv. În procesul de înregistrare a comenzii 
clientul poate să selecteze o gamă de servicii, 
automobile în diferite direcţii cu mai multe 
puncte intermediare, pe o anumită perioadă 
de timp, fiind imediat informat despre caracte-
risticile comenzii, în acelaşi timp prin interme-
diul reţelei de internet clienţilor li se oferă un 
raport statistic cu privire la toate comenzile 
solicitate de ei. Sistemul de integrare şi auto-
matizare a coordonării şi controlului serviciilor 
de taxi include un sistem de conturi şi termi-
nale de plată, prin intermediul cărora pot fi 
create conturi şi efectuate transferuri băneşti. 

 
  Revendicări: 20 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) System for integration and automation of 
coordination and control of taxi services 

(57) The invention relates to the field of road 
transport infrastructure, namely to the field of  
traffic coordination and control of transport 
vehicle units, involved in the sphere of provi-
sion of transport services on requested orders 
and may be used in automated taxi work dis-
patching control systems. 
The system for integration and automation of 
coordination and control of taxi services con-
sists of a server, to which by means of 
wire/wireless Internet network and telephony 
are connected all companies, operator, driver 
and customer terminals. This server receives 
the customer call on a single number and 
sends it to the next available operator termi-
nal, which registers the order and then informs 
the customer about the order execution cha-
racteristics. Customers can also complete the 
registration of orders on their own, without 
operator intervention, through the Internet 
network, after which the order is transmitted 
for execution from the server to the driver 
terminal, to the GPS-navigator monitor, in-
forming the taxi driver about the order route, 
indicating the best way and counting the time  
 

for driving up the motor car. The system for 
integration and automation of coordination 
and control of taxi services includes a wide 
range of services, the tariffs of which are diffe-
rentiated on certain conditions established 
both independently by each company and col-
lectively. In the process of order registration 
the customer can choose the range of servi-
ces, motor cars in different directions with 
many intermediate points, for the appointed 
time, being immediately informed about the 
characteristics of the order, at the same time 
via the Internet network customers are pro-
vided with a statistical report of all their re-
quested orders. The system for integration 
and automation of coordination and control of 
taxi services includes a payment account and 
terminal system, through which may be 
created accounts and made remittances. 

 
  Claims: 20 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Система интеграции и автоматизации 
координирования и контроля служб 
такси 

(57) Изобретение относится к области инфра-
структуры автомобильного транспорта, а 
именно к области координирования и кон-
троля движения транспортных единиц, за-
нятых в сфере предоставления транспорт-
ных услуг на заявленные заказы и может 
быть использовано в автоматизированных 
системах диспетчерского управления ра-
ботой такси. 
Система интеграции и автоматизации ко-
ординирования и контроля служб такси со-
стоит из сервера, к которому посредством 
проводной/беспроводной интернет сети и 
телефонной связи подключены все кампа-
нии, операторские терминалы, водитель-
ские терминалы и терминалы клиентов. 
Данный сервер получает вызов от клиента 
по единому номеру и направляет его оче-
редному свободному операторскому тер-
миналу, который регистрирует заказ, после 
чего информирует клиента о характеристи-
ке выполнения заказа. Клиенты могут так-
же выполнить регистрацию заказов само-
стоятельно, без вмешательства оператора, 
посредством интернет сети, после чего за-
каз передается для выполнения от серве-
ра к водительскому терминалу, на монитор 
GPS-навигатора, информируя водителя 
такси о маршруте заказа, указывая опти- 
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мальный путь и отсчитывая время для по-
дачи автомобиля. Система интеграции и 
автоматизации координирования и контро-
ля служб такси включает широкий спектр 
услуг, тарифы которых дифференцирова-
ны на определённых условиях, установ-
ленных как самостоятельно каждой компа-
нией, так и коллективно. В процессе реги-
страции заказа клиент может выбирать 
спектр услуг, автомобили в разных на-
правлениях с множеством промежуточных 
точек, на определённое время, одновре-
менно сразу же быть информированным о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

характеристиках заказа, в то же время 
клиентам посредством интернет сети пре-
доставляется статистический отчет о всех 
своих изъявленных заказах. Система инте-
грации и автоматизации координирования 
и контроля служб такси включает систему 
счетов и терминалов оплаты, посредством 
которых могут создаваться счета и осуще-
ствляться денежные переводы. 

 
 П. формулы: 20 

 Фиг.: 4 
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FF4A Brevete de inven ţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI 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) 4176 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A23K 1/06 (2006.01)  

A23L 1/302 (2006.01)  
C12F 3/10 (2006.01)  
C07F 15/06 (2006.01)  
C12P 5/02 (2006.01)  
C12P 19/42 (2006.01)  
C07H 23/00 (2006.01)  
C07C 9/04 (2006.01)  
A61K 36/21 (2006.01)  

(21) a 2011 0061 
(22) 2011.06.02 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; DUCA Gheorghe, MD; BOBEICĂ Valentin, 
MD 

(54) Procedeu de ob ţinere a adaosului furajer, 
con ţinând vitamina B 12, şi a metanului 

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere 
a adaosului furajer, conţinând vitamina B12, 
şi a metanului. 
Procedeul include fermentarea vinasei cu 
adaos de ulei de amarant, complex tartrat-
amoniacal de cobalt şi ferocianură de potasiu 
în următorul raport al componentelor, mg/l: 
ulei de amarant 30…50 
complex tartrat- 
amoniacal de cobalt 

 
50…60 

ferocianură de potasiu    40…50, 
în prezenţa bacteriilor metanogene în condiţii 
mezofile la pH 7,5…8,5 într-o instalaţie, care 
constă dintr-un bioreactor, divizat în zone 
acetogenă şi metanogenă, şi un electrolizor, 
totodată dioxidul de carbon, format în zona 
acetogenă, se amestecă cu hidrogenul elec-
trolitic în raport de volum de 1:(3,5…4,5) şi 
se dozează în zona metanogenă pentru ob-
ţinerea metanului, în vinasa fermentată se in-
troduce diatomit dispersat din calculul de 
20…30 g/l, după care adaosul furajer se 
deshidratează pe un filtru cu vid printr-un 
strat de diatomit şi se usucă. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining feed supplement, 
containing vitamin B 12, and methane 

(57) The invention relates to a process for obtai-
ning feed supplement, containing vitamin 
B12, and methane. 
The process includes fermentation of vinasse 
with addition of amaranth oil, tartrate-ammo-
nium complex of cobalt and potassium ferro-
cyanide, in the following component ratio, 
mg/l: 
 

amaranth oil      30…50 
tartrate-ammonium complex 
of cobalt       50…60 
potassium ferrocyanide     40…50, 
in the presence of methanogenic bacteria in 
mesophilic conditions at pH 7.5…8.5 in an 
installation, consisting of a bioreactor, di-
vided into acetogenic and methanogenic 
zones, and an electrolyzer, at the same time 
the carbon dioxide, formed in the acetogenic 
zone, is mixed with electrolytic hydrogen in a 
volume ratio of 1:(3.5…4.5) and dosed in the 
methanogenic zone for obtaining methane, in 
the fermented vinasse is introduced dis-
persed diatomite at a rate of 20…30 g/l, after 
which the feed supplement is dehydrated on 
a vacuum filter through a diatomite layer and 
dried. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения кормовой добавки, 
содержащей витамин B12, и метана 

(57) Изобретение относится к способу получе-
ния кормовой добавки, содержащей вита-
мин В12, и метана. 
Способ включает сбраживание коньячной 
барды с добавлением масла амаранта, 
тартратно-аммиачного комплекса кобаль-
та и ферроцианида калия, в следующем 
соотношении компонентов, мг/л:  
масло амаранта 30…50                                
тартратно-аммиачный   
комплекс кобальта 

                                
50…60 

ферроцианид калия  40…50,      
в присутствии  метанобразующих бакте-
рий в мезофильных условиях при рН 
7,5…8,5 в установке, состоящей из био-
реактора, разделенного на ацетогенную и 
метаногенную зоны, и электролизера, при 
этом углекислый газ, образующийся в 
ацетогенной зоне, смешивают с электро-
литическим водородом в объемном соот-
ношении 1:(3,5…4,5) и дозируют в метано-
генную зону для получения метана, в 
сброженную барду вводят диспергиро-
ванный диатомит из расчета 20…30 г/л, 
после чего кормовую добавку обезвожи-
вают на вакуумном фильтре через слой 
диатомита и сушат. 

 

 П. формулы: 1 
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(11) 4177 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/575 (2006.01)  

A61K 31/58 (2006.01)  
A61K 39/29 (2006.01)  
A61K 39/39 (2006.01)  
A61P 31/12 (2006.01)  
C07H 15/24 (2006.01)  
C07J 13/00 (2006.01)  
C07J 71/00 (2006.01)  

(21) a 2011 0006 
(22) 2011.01.14 
(71)(73) CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 

(72)  SPÂNU Constantin, MD; ISAC Marina, MD; 
CHINTEA Pavel, MD; GURIEV Vladimir, MD; 
SPÂNU Igor, MD; ŞVEŢ Stepan, MD 

(54) Metodă de vaccinare contra hepatitei vira-
le B a persoanelor imunocompromise 

(57) Invenţia se referă la medicină şi poate fi utili-
zată în profilaxia hepatitei virale B pentru 
sporirea eficacităţii vaccinării. 
Metoda de vaccinare constă în aceea că 
concomitent cu vaccinul contra hepatitei vira-
le B se administrează şi un preparat 
adaptogen de origine vegetală cu substanţa 
activă glicozida steroidică 3-O-{[α-L-ramno-
piranozil(1→3)]-[β-D-glucopiranozil(1→2)]-β-
D-glucopiranozil}-[(25R)-furost-5-en,3β,22α, 
26-triol]-26-O-β-D-glucopiranozidă (Mestim), 
în pastile în doză de 50,0 mg, câte o pastilă 
dimineaţa cu 30 min înainte de masă, timp 
de 30 zile, începând cu prima zi de adminis-
trare a vaccinului. 
Rezultatul constă în intensificarea procesului 
de imunogeneză exprimat printr-un titru sem-
nificativ de anticorpi protectori, ce duce la re-
ducerea la minimum a riscului de apariţie  
a cazurilor de HVB la persoanele cu statut 
imun compromis şi la reducerea numărului 
de persoane non-respondente la vaccin. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for vaccination against hepatitis B 
of persons with immunodeficiency 

(57) The invention relates to medicine and can be 
used in the prevention of viral hepatitis B to 
increase the effectiveness of vaccination. 
The method for vaccination consists in that 
simultaneously with hepatitis B vaccine is 
also administered an adaptogenic vegetal 
preparation with the active substance steroid 
glycoside 3-O-{[α-L-rhamnopyranosyl(1→3)]-
[β-D-glucopyranosyl(1→2)]-β-D-glucopyrano-
syl}-[(25R)-furost-5-en,3β,22α,26-triol]-26-O-
β-D-glucopyranoside (Mestim), in tablets of 

50 mg, one tablet in the morning 30 minutes 
before a meal, within 30 days, beginning with 
the first day of administration of the vaccine. 
The result consists in intensifying the 
process of immunogenesis expressed in an 
increased titer of protective antibodies, which 
leads to a reduction in the risk of HBV infec-
tion to a minimum for persons with immuno-
deficiency and a reduction in the number of 
persons, non-respondent to the vaccine. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод вакцинации против гепатита B 
лиц с иммунодефицитом 

(57) Изобретение относится к медицине и мо-
жет быть использовано при профилактике 
вирусного гепатита B для повышения эф-
фективности вакцинации. 
Метод вакцинации заключается в том, что 
одновременно с вакциной против гепатита 
В принимают и адаптогенный препарат 
растительного происхождения с активным 
веществом стероидный гликозид 3-O-{[α-
L-рамнопиранозил(1→3)]-[β-D-глюкопира-
нозил(1→2)]-β-D-глюкопиранозил}-[(25R)-
фурост-5-ен,3β,22α,26-триол]-26-O-β-D-глю-
копиранозид (Местим), в таблетках по 50 
мг, по одной таблетке утром за 30 минут 
до еды, в течение 30 дней, начиная с пер-
вого дня применения вакцины. 
Результат заключается в интенсификации 
процесса иммуногенеза, выраженного в 
повышенном титре протекторных антител, 
что приводит к снижению риска заражения 
ВГБ к минимуму для лиц с иммунодефи-
цитом и к снижению числа лиц, не отве-
чающих на вакцину. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4178 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07B 61/00 (2006.01)  

C07F 3/06 (2006.01)  
C07F 15/04 (2006.01)  
C07F 15/06 (2006.01)  
C07D 233/54 (2006.01)  
C07D 233/91 (2006.01)  

(21) a 2012 0023 
(22) 2012.02.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  INDRICEAN Constantin, MD; VODĂ Irina, MD; 

DRUŢĂ Vadim, MD; TURTĂ Constantin, MD 
(54) Procedeu de ob ţinere a 2-nitro-4,5-difenil- 

imidazolului 
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(57) Invenţia se referă la domeniul chimiei, în par-
ticular la derivaţii 2-nitro-4,5-diarilimidazo-
lului, care pot  fi utilizaţi în calitate de com-
puşi biologic activi, catalizatori etc. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se pro-
pune un procedeu de obţinere a 2-nitro-4,5-
difenilimidazolului prin reacţia de demetalare 
cu un acid mineral la pH≤2 în mediu apos a 
compuşilor coordinativi ai Co(II), Ni(II) şi 
Zn(II) cu 2-nitro-4,5-difenilimidazol. După ne-
utralizarea amestecului rezultat compusul-
ţintă se extrage cu un solvent imiscibil cu apa 
şi se izolează din extract. 
Compuşii coordinativi iniţiali se pot obţine la 
interacţiunea 4,5-difenilimidazolului cu nitra-
tul metalului respectiv în condiţii solvotermale 
cu nitrarea in situ a heterociclului. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for producing 2-nitro-4,5-diphenyl- 
imidazole 

(57) The invention relates to the field of chemistry, 
in particular to derivatives of 2-nitro-4,5-
diarylimidazole that can be used as biologi-
cally active compounds, catalysts, etc. 
Summary of the invention consists in that it is 
proposed a process for producing 2-nitro-4,5-
diphenylimidazole by the reaction of demeta-
lation with a mineral acid at pH≤2 in aqueous 
medium of coordinative compounds of Co(II), 
Ni(II) and Zn(II) with 2-nitro-4,5-diphenylimi-
dazole. After neutralization of the resulting 
mixture the target compound is extracted 
with a water-immiscible solvent and is iso-
lated from the extract. 
The initial coordinative compounds can be 
obtained at the interaction of 4,5-diphenylimi-
dazole with the nitrate of the corresponding 
metal in solvothermal conditions with in situ 
nitration of heterocycle. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения 2-нитро-4,5-дифенил-
имидазола 

(57) Изобретение относится к области химии, в 
частности к производным 2-нитро-4,5-ди-
арилимидазола, которые могут быть при-
менены в качестве биологически активных 
соединений, катализаторов и др. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
предлагается способ получения 2-нитро-
4,5-дифенилимидазола реакцией деме-

таллирования координационных соедине-
ний Co(II), Ni(II) и Zn(II) с 2-нитро-4,5-
дифенилимидазолом при помощи мине-
ральной кислоты в водной среде при 
pH≤2. После нейтрализации полученной 
смеси целевое соединение экстрагируют с 
несмешивающимся с водой растворите-
лем и выделяют целевое соединение из 
экстракта. 
Исходные координационные соединения 
могут быть получены при взаимодействии 
4,5-дифенилимидазола с нитратом соот-
ветствующего металла в сольвотермаль-
ных условиях с нитрованием гетероцикла 
in situ. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 4179 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01)  

C07C 337/08 (2006.01)  
C07D 213/48 (2006.01)  
C07C 311/38 (2006.01)  
C07C 311/39 (2006.01)  
C07C 311/43 (2006.01)  
A61K 31/30 (2006.01)  
A61K 31/63 (2006.01)  
A61P 31/04 (2006.01)  

(21) a 2011 0051 
(22) 2011.05.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, 

MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA 
Aliona, MD; GHICAVÎI Victor, MD 

(54) Compu şi coordinativi ai cuprului(II), care 
con ţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpi-
ridinei şi sulfanilamide, care manifest ă ac-
tivitate antimicrobian ă faţă de bacteriile 
din specia Bacillus cereus 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la compuşii coordinativi ai cuprului(II), 
care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-for-
milpiridinei şi sulfanilamide, care pot fi utili-
zaţi în calitate de preparate antimicrobiene în 
medicină şi medicina veterinară.  
Compuşii, conform invenţiei, corespund for-
mulei generale:   

Cu
S

Cu
S

N
NN

NN N

NH
HN

Sf

Sf1-6

X

X

1-6

I-XII 
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unde: X = Cl (I, III, V, VII, IX, XI), NO3 (II, IV, 
VI, VIII, X, XII);  

Sf1 = H2N S

O

O

NH2 (I, II) ;   Sf2 = H2N S

O

O

NH

O

CH3 (III, IV) ;

Sf3 = H2N S

O

O

NH

N

S
(V, VI) ; (VII, VIII) ;Sf4 = H2N S

O

O

NH

N N

S
C2H5

 

(IX, X) ; (XI, XII) .Sf5 = H2N S

O

O

NH

N

N

Sf6 = H2N S

O

O

NH
N

N
CH3

CH3

Compuşii menţionaţi manifestă activitate 
antimicrobiană faţă de bacteriile din specia 
Bacillus cereus. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Coordinative compounds of copper(II), 
containing 4-phenylthiosemicarbazone 2-
formylpyridine and sulfonylamides, exhi-
biting antimicrobial activity against bacte-
ria of Bacillus cereus species  

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to the coordinative compounds 
of copper(II), containing 4-phenylthiosemicar-
bazone 2-formylpyridine and sulfonylamides, 
which can be used as antimicrobial prepara-
tions in medicine and veterinary medicine. 
The compounds, according to the invention, 
correspond to general formula: 

Cu
S

Cu
S

N
NN

NN N

NH
HN

Sf

Sf1-6

X

X

1-6

 

I-XII 
where: X = Cl (I, III, V, VII, IX, XI), NO3 (II, IV, 
VI, VIII, X, XII); 

Sf1 = H2N S

O

O

NH2 (I, II) ;   Sf2 = H2N S

O

O

NH

O

CH3 (III, IV) ;

 

Sf3 = H2N S

O

O

NH

N

S
(V, VI) ; (VII, VIII) ;Sf4 = H2N S

O

O

NH

N N

S
C2H5

 
 
 
 
 
 
 
 

(IX, X) ; (XI, XII) .Sf5 = H2N S

O

O

NH

N

N

Sf6 = H2N S

O

O

NH
N

N
CH3

CH3

These compounds exhibit antimicrobial activity 
against bacteria of Bacillus cereus species. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Координационные соединения меди(II), 
содержащие 4-фенилтиосемикарбазон 
2-формилпиридина и сульфанилами-
ды, проявляющие противомикробную 
активность в отношении бактерий вида 
Bacillus cereus 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к координационным со-
единениям меди(II), содержащие 4-фенил-
тиосемикарбазон 2-формилпиридина и суль-
фаниламиды, которые могут быть исполь-
зованы в качестве противомикробных пре-
паратов в медицине и ветеринарии.  
Соединения, согласно изобретению, соот-
ветствуют общей формуле:   

Cu
S

Cu
S

N
NN

NN N

NH
HN

Sf

Sf1-6

X

X

1-6

 
I-XII 
где: X = Cl (I, III, V, VII, IX, XI), NO3 (II, IV, 
VI, VIII, X, XII);  

Sf1 = H2N S

O

O

NH2 (I, II) ;   Sf2 = H2N S

O

O

NH

O

CH3 (III, IV) ;

Sf3 = H2N S

O

O

NH

N

S
(V, VI) ; (VII, VIII) ;Sf4 = H2N S

O

O

NH

N N

S
C2H5

 

(IX, X) ; (XI, XII) .Sf5 = H2N S

O

O

NH

N

N

Sf6 = H2N S

O

O

NH
N

N
CH3

CH3

Упомянутые соединения проявляют проти-
вомикробную активность в отношении бак-
терий вида Bacillus cereus. 

 
 П. формулы: 2 
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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. 
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(11) 527 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 17/04 (2006.01)  

A01G 17/14 (2006.01)  
(21) s 2011 0181 
(22) 2011.06.10 
(62) s 2011 0107, 2011.06.10 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIIN-

ŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72)  BOGDAN Ion, MD 
(54) Suport temporar pentru butucul de vi ţă-de-vie 
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 

viticultură, în special la un suport temporar 
pentru butucul de viţă-de-vie şi poate fi apli-
cată în plantaţiile butucilor în formă de cor-
don unilateral oblic fără spalier. 
Suportul temporar, conform invenţiei, este 
executat în formă de arac cu lungimea de 
250...300 cm, înfăşurat dublu spiralat cu o 
sfoară de masă plastică, constituit din nişte 
fragmente de ramuri multianuale cu grosimea 
de 35...45 mm şi lungimea de 50...60 cm,  
fiecare cu o cavitate cu adâncimea de  
40 mm la un capăt şi ascuţit la celălalt capăt, 
unite consecutiv prin introducerea vârfului 
ascuţit al unui fragment în cavitatea altui 
fragment, şi fixate rigid prin intermediul unor 
noduri de fixare cu lungimea de 10...12 cm şi 
grosimea de 9...11 cm, fiecare fiind format 
din şase nuieluşe cu grosimea de 8...10 mm 
şi lungimea de 8...10 cm, amplasate într-un 
strat de ipsos solidificat cu grosimea de  
30 mm, acoperit cu un strat de ciment solidi-
ficat cu grosimea de 5 mm, şi învelit cu o fo-
lie de polietilenă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Temporary support for vine bush 
(57) The invention relates to agriculture, namely 

to viticulture, especially to a temporary sup-
port for vine bush and can be applied in the 
plantations of bushes in the form of one-
sided oblique cordon without trellis. 
The temporary support, according to the in-
vention, is made in the form of a stake of a 
length of 250…300 cm, double-wrapped in a 
spiral with a plastic twine, consisting of pe-
rennial branch segments of a thickness of 
35…45 mm and a length of 50…60 cm, each 
with a cavity of a depth of 40 mm at one end 
and pointed at the other end, connected in 
series by introduction of the pointed end of 
one segment into the cavity of another seg- 
 

ment and rigidly fixed by means of fixing 
nodes of a length of 10…12 cm and a thick-
ness of 9…11 cm, each of which is formed of 
six twigs of a thickness of 8…10 mm and a 
length of 8…10 cm, placed in a hardened 
plaster layer of a thickness of 30 mm, cove-
red with a hardened cement layer of a thick-
ness of 5 mm, and wrapped in a polyethy-
lene film. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Временная опора для виноградного 
куста 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к виноградарству, в ча-
стности к временной опоре для виноград-
ного куста и может быть применено в на-
саждениях кустов в форме наклонного од-
ностороннего кордона без шпалеры.  
Временная опора, согласно изобретению, 
выполнена в форме кола длиной 250...300 
см, обмотанного дважды по спирали пла-
стмассовым шпагатом, состоящего из от-
резков многолетних веток толщиной 
35...45 мм и длиной 50...60 см, каждый с 
полостью глубиной 40 мм на одном конце 
и заостренный на другом конце, соеди-
ненных последовательно, путем помеще-
ния заостренного конца одного отрезка в 
полость другого отрезка и жестко закреп-
ленных посредством фиксирующих узлов 
длиной 10...12 см и толщиной 9...11 см, 
каждый из которых сформирован из шести 
прутиков толщиной 8...10 мм и длиной 
8...10 см, помещенных в слой затвердев-
шего гипса, толщиной 30 мм покрытый за-
твердевшим цементным слоем толщиной 
5 мм, и обвернут полиэтиленовой пленкой. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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(72)  DUPOUY Eleonora, MD; BULGARU Viorica, 
MD; COŞCIUG Lidia, MD; SIMINIUC Rodica, 
MD; POPESCU Liliana, MD 

(54) Băutur ă răcoritoare şi procedeu de ob ţi-
nere a acesteia 

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 
anume la o băutură răcoritoare şi la proce-
deul de obţinere a acesteia. 
Băutura răcoritoare, conform invenţiei, con-
ţine, în % mas.: zer de brânză de vaci 
60…80, apă 10…20, zahăr 5…13, piure de 
fructe şi/sau de legume 3…7, amidon de so-
riz 0,2…0,4, acid ascorbic 0,005…0,015. 
Procedeul de obţinere a băuturii menţionate 
include amestecarea amidonului de soriz cu 
apă în raport de 1:30 respectiv, omogeniza-
rea timp de 10…15 min la presiunea de  
17,5 MPa, adăugarea zerului, restului de 
apă, zahărului şi piureului, adăugarea acidu-
lui ascorbic până la atingerea pH-ului de 
3,8…4,2, pasteurizarea la temperatura de 
78…82oC timp de 5 min şi răcirea până la 
15…20oC. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Soft drink and process for its production 
(57) The invention relates to the food industry, 

namely to a soft drink and the process for its 
production. 
The soft drink, according to the invention, 
contains, in mass %: cow cheese whey 
60…80, water 10…20, sugar 5…13, fruit 
and/or vegetable sauce 3…7, sorize starch 
0.2…0.4, ascorbic acid 0.005…0.015.  
The process for producing said drink com-
prises mixing of sorize starch with water in 
the ratio of 1:30 respectively, stirring for 
10…15 min at the pressure of 17.5 MPa, ad-
dition of the whey, the rest of water, sugar 
and sauce, addition of ascorbic acid to the 
attainment of pH of 3.8…4.2, pasteurization 
at the temperature of 78…82°C for 5 min and 
cooling to 15…20°C. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Прохладительный напиток и способ 
его получения 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к прохладитель-
ному напитку и к способу его получения. 
Прохладительный напиток, согласно изо-
бретению, содержит, в масс.%: сыворотку  
 

из под коровьего творога 60…80, воду 
10…20, сахар 5…13, фруктовое и/или овощ-
ное пюре 3…7, крахмал из сориза 0,2…0,4, 
аскорбиновую кислоту 0,005…0,015. 
Способ получения указанного напитка вклю-
чает смешивание крахмала из сориза с 
водой в соотношении 1:30 соответствен-
но, перемешивание  в течение 10…15 мин 
при давлении 17,5 МПа, добавление сы-
воротки, остатка воды, сахара и пюре, до-
бавление аскорбиновой кислоты до дос-
тижения рН 3,8…4,2, пастеризацию при 
температуре 78…82oC в течение 5 мин и 
охлаждение до 15…20oC. 

 
 П. формулы: 3 

 

 
(11) 529 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 5/0205 (2006.01)  

A61B 5/107 (2006.01)  
(21) s 2011 0167 
(22) 2011.11.01 
(71)(72)(73) JUCOVSCHI Constantin, MD; PALII 

Ina, MD; VATAMAN Eleonora, MD 
(54) Metodă de pronostic al evolu ţiei insuficien-

ţei cardiace congenitale la copii, complicat ă 
cu hipertensiune pulmonar ă 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
cardiologia pediatrică.  
Metoda de pronostic al evoluţiei insuficienţei 
cardiace congenitale la copii, complicată cu 
hipertensiune pulmonară include examenul 
clinic şi paraclinic, cu stabilirea următorilor 
parametri: agravarea bruscă a dispneei 
(ABD), tipul anatomo-fiziopatologic al şuntu-
lui pulmonar (TAFŞP), corecţia chirurgicală 
(SCC), trisomia cromozomului 21 (DOWN), 
starea extremităţilor (EMR), tulburările de 
creştere a copilului (TCC), detresa respirato-
rie (DR), sincope de efort (SIN) şi jugularea 
turgescentă sau bombarea fontanelelor (BF), 
apoi se calculează funcţia discriminantă (F) 
conform formulei:  
F = 1,4191 × ABD + 0,2033 × TAFŞP - 
0,6872 × SCC + 0,1794 × DOWN + 0,7636 × 
TCC + 2,1352 × SIN + 1,1020 × BF + 0,9071 × 
DR + 1,9588 × EMR − 4,0946.  
În cazul în care F < 0 se pronostichează o 
evoluţie favorabilă, iar când F > 0 − o evo-
luţie nefavorabilă a insuficienţei cardiace 
complicată cu hipertensiune pulmonară. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Method for predicting the evolution of 
congenital heart failure in children, com-
plicated by pulmonary hypertension  

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to pediatric cardiology. 
The method for predicting the evolution of 
congenital heart failure in children, compli-
cated by pulmonary hypertension includes 
the clinical and paraclinical examination, es-
tablishing the following parameters: fulminant 
complication of dyspnea (ABD), type of ana-
tomico-physiopathologic pulmonary shunt 
(TAFŞP), surgical correction (SCC), trisomy 
of chromosome 21 (DOWN), status of ex-
tremities (EMR), child growth disturbance 
(TCC), respiratory distress (DR), effort syn-
cope (SIN) and carotid shudder or fontanelle 
swelling (BF), then it is calculated the discri-
minant function (F) by the formula: 
F = 1,4191 × ABD + 0,2033 × TAFŞP - 
0,6872 × SCC + 0,1794 × DOWN + 0,7636 × 
TCC + 2,1352 × SIN + 1,1020 × BF + 0,9071 × 
DR + 1,9588 × EMR − 4,0946.  
In case when F < 0 it is predicted a favorable 
evolution, and when F > 0 − an unfavorable 
evolution of heart failure complicated by pul-
monary hypertension. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод прогнозирования эволюции врож-
денной сердечной недостаточности у 
детей, осложненной легочной гипертен-
зией 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к детской кардиологии. 
Метод прогнозирования эволюции врож-
денной сердечной недостаточности у де-
тей, осложненной легочной гипертензией 
включает клиническое и параклиническое 
обследование, с определением следую-
щих параметров: молниеносное осложне-
ние одышки (ABD), тип анатомофизиопа-
тологического легочного шунта (TAFŞP), 
хирургическая коррекция (SCC), трисомия 
21 хромосомы (DOWN), статус конечно-
стей (EMR), нарушение роста ребенка 
(TCC), дыхательный дистресс (DR), обмо-
рок усилия (SIN) и пляску каротид или на-
бухание родничков (BF), затем вычисляют 
дискриминантную функцию (F) по формуле: 
F = 1,4191 × ABD + 0,2033 × TAFŞP - 
0,6872 × SCC + 0,1794 × DOWN + 0,7636 × 
TCC + 2,1352 × SIN + 1,1020 × BF + 0,9071 × 
DR + 1,9588 × EMR − 4,0946.  

В случае, когда F < 0 прогнозируют благо-
приятную эволюцию, а когда F > 0 − не-
благоприятную эволюцию сердечной не-
достаточности  осложненной легочной ги-
пертензией. 

 
 П. формулы: 1 

 

 
(11) 530 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 5/0205 (2006.01)  

A61B 5/026 (2006.01)  
A61B 5/087 (2006.01)  

(21) s 2011 0177 
(22) 2011.11.07 
(71)(72)(73) PALII Ina, MD; JUCOVSCHI Constantin, 

MD; VATAMAN Eleonora, MD 
(54) Metodă de pronostic al evolu ţiei insuficien-

ţei cardiace congenitale la copii, complicat ă 
cu hipertensiune pulmonar ă 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
cardiologia pediatrică.  
Metoda de pronostic al evoluţiei insuficienţei 
cardiace congenitale la copii, complicată cu 
hipertensiune pulmonară include examenul 
clinic şi paraclinic, cu stabilirea următorilor 
parametri: vârsta de debut al insuficienţei 
cardiace (VD), trisomia cromozomului 21 
(DOWN), scorul insuficienţei cardiace con-
form NYUPHFI (New York University Pedia-
tric Heart Failure Index) (SIC), saturaţia 
sistemică cu oxigen (SSO), indicele de per- 
formanţă miocardică Tei a ventriculului drept 
(IPM), dilatarea arterei pulmonare drepte 
(DAPD), presiunea sistolică în artera pul-
monară (PSAP), presiunea medie în artera 
pulmonară (PMAP), indicele cardiotoracic 
(ICT), excursia sistolică a inelului tricuspidian 
(ESITS), indicele rezistenţei vasculare pul-
monare (IRVP), apoi se calculează funcţia 
discriminantă (F) conform formulei:  
F = 8,9033 − 0,0046 × VD + 0,1728 × DOWN − 
0,0102 × SIC − 0,0348 × SSO − 1,6029 × 
IPM + 0,0769 × DAPD + 0,0365 × PSAP − 
0,0428 × PMAP − 0,3639 × ICT − 0,3962 × 
ESITS + 0,1264 × IRVP.  
În cazul în care F < 0 se pronostichează o 
evoluţie favorabilă, iar când F > 0 − o evo-
luţie nefavorabilă a insuficienţei cardiace 
complicată cu hipertensiune pulmonară. 

 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
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(54) Method for predicting the evolution of 
congenital heart failure in children, com-
plicated by pulmonary hypertension  

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to pediatric cardiology. 
The method for predicting the evolution of 
congenital heart failure in children, compli-
cated by pulmonary hypertension includes 
the clinical and paraclinical examination, es-
tablishing the following parameters: age of 
heart failure (VD), trisomy of chromosome 21 
(DOWN), heart failure index according to 
NYUPHFI (New York University Pediatric 
Heart Failure Index) (SIC), systemic oxygen 
saturation (SSO), right ventricular Tei cardiac 
action rate (IPM), right pulmonary artery dila-
tation (DAPD), systolic pulmonary pressure 
(PSAP), mean pulmonary pressure (PMAP), 
cardiothoracic index (ICT), tricuspid ring sys-
tolic excursion (ESITS), pulmonary vascular 
resistance index (IRVP), then it is calculated 
the discriminant function (F) by the formula: 
F = 8,9033 − 0,0046 × VD + 0,1728 × DOWN − 
0,0102 × SIC − 0,0348 × SSO − 1,6029 × 
IPM + 0,0769 × DAPD + 0,0365 × PSAP − 
0,0428 × PMAP − 0,3639 × ICT − 0,3962 × 
ESITS + 0,1264 × IRVP. 
In case when F < 0 it is predicted a favorable 
evolution, and when F > 0 − an unfavorable 
evolution of heart failure complicated by pul-
monary hypertension. 

 
  Claims: 1 

* 

*     * 
(54) Метод прогнозирования эволюции врож-

денной сердечной недостаточности у 
детей, осложненной легочной гипертен-
зией 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к детской кардиологии. 
Метод прогнозирования эволюции врож-
денной сердечной недостаточности у де-
тей, осложненной легочной гипертензией 
включает клиническое и параклиническое 
обследование, с определением следую-
щих параметров: возраст развития сер-
дечной недостаточности (VD), трисомия 
21 хромосомы (DOWN), индекс сердечной 
недостаточности согласно NYUPHFI (New 
York University Pediatric Heart Failure Index) 
(SIC), системное насыщение кислородом 
(SSO), коэффициент полезного сердечно-
го действия Tei правого желудочка (IPM), 
расширение правой легочной артерии  
 

(DAPD), систолическое давление в легоч-
ной артерии (PSAP), среднее давление в 
легочной артерии (PMAP), кардиогрудной 
индекс (ICT), систолическая экскурсия 
трехстворчатого кольца (ESITS), индекс 
легочного сосудистого сопротивления (IRVP), 
затем вычисляют дискриминантную функ-
цию (F) по формуле: 
F = 8,9033 − 0,0046 × VD + 0,1728 × DOWN − 
0,0102 × SIC − 0,0348 × SSO − 1,6029 × 
IPM + 0,0769 × DAPD + 0,0365 × PSAP − 
0,0428 × PMAP − 0,3639 × ICT − 0,3962 × 
ESITS + 0,1264 × IRVP.  
В случае, когда F < 0 прогнозируют благо-
приятную эволюцию, а когда F > 0 − не-
благоприятную эволюцию сердечной не-
достаточности осложненной легочной ги-
пертензией. 
 

 П. формулы: 1 
 

 
(11) 531 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C11D 1/68 (2006.01)  

C11D 3/20 (2006.01)  
C11D 3/43 (2006.01)  
C11D 3/40 (2006.01)  

(21) s 2012 0067 
(22) 2011.02.08 
(67)* a 2011 0014, 2012.04.26 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  COVALIOV Victor, MD; GNATENCO Igor, 

MD; COVALIOVA Olga, MD; SLIUSARENCO 
Valentin, MD; NENNO Vladimir, MD 

(54) Lichid pentru cur ăţarea suprafe ţelor de 
sticl ă 

(57) Invenţia se referă la compoziţii detergente, în 
particular la un lichid pentru curăţarea supra-
feţelor de sticlă, care poate fi utilizat pentru 
curăţarea parbrizelor şi geamurilor. 
Lichidul, conform invenţiei, conţine ulei de 
fuzel, bioetanol, glicerină, colorant sintetic şi 
apă dedurizată, în următorul raport al com-
ponentelor, % vol.: 
ulei de fuzel  20…30 
bioetanol 5…8 
glicerină 2…3 
colorant sintetic, g/L  0,01…0,03 
apă dedurizată restul. 
În calitate de colorant sintetic se utilizează 
verde malahit sau derivaţii lui, la fel se uti-
lizează glicerina obţinută în calitate de deşeu 
la producerea combustibilului biodiesel. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 
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(54) Liquid for cleaning glass surfaces 
(57) The invention relates to detergents, in parti-

cular to a liquid for cleaning glass surfaces, 
which can be used for cleaning car wind-
screens and windows. 
The liquid, according to the invention, con-
tains fusel oil, bioethanol, glycerin, synthetic 
dye and softened water, in the following 
component ratio, vol. %: 
fusel oil 20…30 
bioethanol 5…8 
glycerin 2…3 
synthetic dye, g/L 0,01…0,03 
softened water the rest. 
As synthetic dye is used malachite green or 
its derivatives, it is also used glycerin pro-
duced as a waste in the production of biodie-
sel fuel. 
 

  Claims: 3 
* 

*     * 
(54) Жидкость для очистки стеклянных по-

верхностей 
(57) Изобретение относится к моющим средст-

вам, в частности к жидкости для очистки 
стеклянных поверхностей, которая может 
быть использована для очистки автомо-
бильных и оконных стекол.  
Жидкость, согласно изобретению, содер-
жит сивушное масло, биоэтанол, глице-
рин, синтетический краситель и умягчен-
ную воду, при следующем соотношении 
компонентов, об. %: 
сивушное масло 20…30 
биоэтанол 5…8 
глицерин 2…3 
синтетический краситель, г/л 0,01…0,03 
вода умягченная остальное. 
В качестве синтетического красителя ис-
пользуют малахитовый зеленый или его 
производные, также используют глицерин 
полученный в качестве отхода при произ-
водстве биодизельного топлива. 

 
 П. формулы: 3 
 

 
(11) 532 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C30B 1/06 (2006.01)  

C30B 15/36 (2006.01)  
(21) s 2011 0127 
(22) 2011.07.05 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII "D. GHIŢU" AL AŞM, 
MD 

(72)  NIKOLAEVA Albina, MD; BODIUL Pavel, MD; 
KONOPKO Leonid, MD; PARA Gheorghe, MD 

(54) Procedeu de cre ştere rapid ă a monocris-
talelor de Sb 

(57) Invenţia se referă la domeniul de producere a 
monocristalelor, şi anume la un procedeu de 
creştere rapidă a monocristalelor de Sb. 
Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea 
că se efectuează creşterea monocristalului 
din metal topit (4) într-o fiolă din cuarţ (2), 
fundul căreia este executat în formă de con 
cu un unghi de 40°, amplasat ă într-o sobă 
(1), conectată la un dispozitiv electronic pen-
tru menţinerea în ea a unei temperaturi con-
stante de 300°C pe parcursul întregului pro-
ces de creştere cu un gradient de tempera-
tură egal cu 7°C/cm. Primul nucleu de cris-
talizare al Sb, care serveşte drept început 
pentru creşterea orientată, se aranjează în 
aşa mod, încât axa de gradul trei să formeze 
cu axa fiolei un unghi de 20°. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method for rapid growth of monocrystals  Sb 
(57) The invention relates to the production of 

single crystals, namely to a method for rapid 
growth of monocrystals Sb. 
The method, according to the invention, con-
sists in that it is carried out growth of mono-
crystal from molten metal (4) in a quartz am-
poule (2), the bottom of which is made cone-
shaped with an angle of 40°, placed in an 
oven (1), connected to an electronic device 
to keep therein the constant temperature of 
300°C during the entire growth process with 
a temperature gradient equal to 7°C/cm. The 
first core of crystallization of Sb, which 
serves as a starting point for oriented growth, 
is situated so that the third-order axis may 
form with the ampoule axis an angle of 20°. 
 

  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ быстрого выращивания моно-
кристаллов Sb 

(57) Изобретение относится к области произ-
водства монокристаллов, а именно к спо-
собу быстрого выращивания монокри- 
сталлов Sb. 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
том, что осуществляют выращивание мо- 
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нокристалла из расплавленного металла 
(4) в кварцевой ампуле (2), дно которой 
выполнено конусообразным с углом 40°, 
помещенной в печь (1), подключенную к 
электронному устройству для поддержа-
ния в ней постоянной температуры в 
300°C в течение всего процесса выращи-
вания с градиентом температуры равным 
7°С/см. Первое ядро кристаллизации Sb, 
которое служит началом для ориентиро-
ванного роста, расположено таким обра-
зом, чтобы ось третьего порядка образо-
вала с осью ампулы угол 20°. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
 

 
(11) 533 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F04D 1/02 (2006.01)  

F04D 1/06 (2006.01)  
H02N 3/00 (2006.01)  

(21) s 2011 0091 
(22) 2011.05.16 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  BOLOGA Mircea, MD; COJEVNICOV Igor, 

MD 
(54) Pomp ă electrohidrodinamic ă multietajat ă 
(57) Invenţia se referă la pompele electrohidrodi-

namice pentru pomparea lichidelor dielectrice. 
Pompa electrohidrodinamică multietajată 
conţine un corp dreptunghiular (5), în care 
sunt amplasate etajele (6, 7) pompei, unde 
fiecare etaj conţine câte doi electrozi − emitor 
(E) şi colector (C), executaţi în formă de gri-
laje din fire întinse paralel. Pe firele emitoru-
lui (E) sunt depuse acoperiri izolante cu 
perforaţii din partea colectorului (C). Perfora-
ţiile acoperirii izolante a emitorului (E) sunt 
executate de o lungime egală cu 0,2…0,5 din 
lungimea circumferinţei firului. Din partea 

superioară a etajelor pe firele colectorului (C) 
sunt depuse acoperiri izolante pe 0,2…0,5 
din lungimea circumferinţei firului. În acoperi-
rile izolante ale firelor colectorului (C) sunt 
executate perforaţii în formă de tăieturi, 
transversal firului, pe toată lungimea acoperi-
rii izolante şi cu lăţimea de 0,02…0,5 mm. 
Raportul distanţei dintre perforaţiile colecto-
rului (C) la interstiţiul dintre emitor (E) şi co-
lector (C) al unui etaj este de 0,4…1,0. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Multistage electrohydrodynamic pump 
(57) The invention relates to electrohydrodynamic 

pumps for pumping dielectric liquids. 
The multistage electrohydrodynamic pump 
comprises a rectangular housing (5), in 
which are placed the stages (6, 7) of the 
pump, where each stage contains two elec-
trodes − emitter (E) and collector (C), made 
in the form of arrays of parallel-stretchedires. 
On the wires of the emitter (E) are applied 
insulation coatings with perforations from the 
end of collector (C). The perforations of the 
insulation coating of the emitter (E) are made 
of a length equal to 0.2…0.5 of the length of 
wire circumference. On the upper side of the 
stages on the wires of the collector (C) are 
applied insulation coatings on 0.2…0.5 of the 
length of wire circumference. In the insulation 
coatings of the wires of collector (C) are 
made perforations in the form of slits, trans-
versely to the wire, on the full length of the 
insulation coating and with a width of 
0.02…0.5 mm. The ratio of the distance be-
tween the perforations of the collector (C) to 
the gap between the emitter (E) and collector 
(C) of one stage is equal to 0.4…1.0. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Многоступенчатый электрогидродина-
мический насос 

(57) Изобретение относится к электрогидроди-
намическим насосам для перекачки ди-
электрических жидкостей. 
Многоступенчатый электрогидродинами-
ческий насос содержит прямоугольный 
корпус (5), в котором расположены ступе-
ни (6, 7) насоса, где каждая ступень со-
держит по два электрода − эмиттер (E) и 
коллектор (C), выполненных в виде реше-
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ток из натянутых параллельно проводов. 
На провода эмиттера (E) нанесены изоля-
ционные покрытия с перфорациями со 
стороны коллектора (C). Перфорации изо-
ляционного покрытия эмиттера (E) выпол-
нены длиной равной 0,2…0,5 от длины 
окружности провода. С верхней стороны 
ступеней на проводах коллектора (C) нане-
сены изоляционные покрытия на 0,2…0,5 
от длины окружности провода. В изоляци-
онных покрытиях проводов коллектора (C) 
выполнены перфорации в виде прорезей, 
поперечно проводу, на всю длину изоля-
ционного покрытия и с шириной 0,02…0,5 
мм. Отношение расстояния между перфо-
рациями коллектора (C) к зазору между 
эмиттером (E) и коллектором (C) одной 
ступени равно 0,4…1,0. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
 
 

 
(11) 534 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)  

G01R 27/16 (2006.01)  
(21) s 2011 0189 
(22) 2011.12.12 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII "D. GHIŢU" AL AŞM, 
MD 

(72)  PENIN Alexandr, MD; SIDORENKO Anatol, 
MD 

(54) Procedeu de m ăsurare la distan ţă a con-
ductan ţei active a rezistorului 

(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurare şi 
poate fi utilizată la reglarea temperaturii în 
depozite cu ajutorul termorezistoarelor; în  
 

  construcţia de maşini, în construcţii pentru 
studiul durabilităţii acestora cu ajutorul tenzo-
rezistoarelor. 
Procedeul de măsurare la distanţă a con-
ductanţei active a rezistorului constă în 
aceea că prin rezistorul măsurat cu conduc-

tanţa activă 1
sY  şi rezistorul de proporţie, exe-

cutat ca un set format din trei rezistoare cu 
diferite valori prestabilite ale conductanţelor 

( ) ( ) ( )∞sss YYY ,1,0 , se trec curenţi continui 

individuali printr-o linie de conexiune cu cinci 
conductoare, unul dintre conductoare fiind utili-
zat ca un conductor comun. La intrarea în linia 
de conexiune se măsoară curenţii continui indi-

viduali respectivi )(),1(,),0( 1 ∞inininin IIII , 

care trec prin aceste rezistoare, şi se calcu-

lează conductanţa activă 1
sY  a rezistorului 

măsurat după formula dată. 
 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method for remote measurement of resis-
tor active conductance 

(57) The invention relates to measuring technique 
and can be used to regulate the temperature in 
storages using thermistors; in mechanical en-
gineering, in construction for study of struc-
tures strength by means of resistance strain 
gages. 
The method for remote measurement of resis-
tor conductance consists in that through the 

measured resistor with active conductance 1
sY  

and the scaling resistor, made as a set of three 
resistors with different given values of conduc-

tances ( ) ( ) ( )∞sss YYY ,1,0 , are passed indi-

vidual constant currents through a connecting 
five-wire line, using one of the wires as a  
common wire. At the input of the connecting 
line are measured the appropriate individual 

constant currents )(),1(,),0( 1 ∞inininin IIII , 

passing through these resistors, and is calcula-

ted the active conductance 1
sY  of the measured 

resistor according to the given formula. 
 

  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 

*     * 
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(54) Способ дистанционного измерения ак-
тивной проводимости резистора 

(57) Изобретение относится к измерительной 
технике и может быть использовано при 
регулировании температуры в хранили-
щах с помощью терморезисторов; в ма-
шиностроении, в строительстве для ис-
следования прочности конструкций с по-
мощью тензорезисторов. 
Способ  дистанционного измерения ак-
тивной проводимости резистора состоит в 
том, что через измеряемый резистор с ак-

тивной проводимостью 1
sY  и масштаби-

рующий резистор, выполненный в виде 
набора из трех резисторов с разными за-
даваемыми значениями проводимостей 

( ) ( ) ( )∞sss YYY ,1,0 , пропускают индиви-

дуальные постоянные токи по соедини-
тельной пятипроводной линии, используя 
один из проводов как общий провод. На 
входе соединительной линии измеряют 
соответствующие индивидуальные посто-

янные токи )(),1(,),0( 1 ∞inininin IIII , про-

текающие через эти резисторы, и рассчи-

тывают активную проводимость 1
sY  изме-

ряемого резистора по заданной формуле. 
 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 535 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G01R 33/00 (2006.01)  

G01R 5/14 (2006.01)  
G07C 11/00 (2006.01)  
G08B 13/24 (2006.01)  
G01D 4/00 (2006.01)  

(21) s 2012 0035 
(22) 2012.02.14 
(71)(72)(73) CORENCOV Alexandr, MD; MININ 

Arcadi, MD 
(74) GLAZACEVA Galina 
(54) Indicator al câmpului magnetic 
(57) Invenţia se referă la dispozitivele de siguran-

ţă, în special la dispozitivele de identificare a 
accesului neautorizat la aparatele de eviden-
ţă a consumului de resurse energetice, cum 
ar fi energia electrică, gazul, apa, prin acţiu-
nea cu un câmp magnetic. 
Indicatorul câmpului magnetic, conform in-
venţiei,  include un corp nemagnetic format 
din cel puţin două porţiuni, cel puţin una din-
tre care este executată transparentă, corpul 
fiind executat cu posibilitatea fixării ermetice  
 

pe o suprafaţă exterioară, precum şi un ele-
ment magnetosensibil care conţine un ames-
tec vâscos de particule magnetice pe bază 
de aditivi lianţi, aplicat pe suprafaţa interioară 
a corpului în formă arbitrară şi executat cu 
posibilitatea schimbării formei sub acţiunea 
unui câmp magnetic. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Magnetic field indicator 
(57) The invention relates to security devices, 

particularly devices for detecting the unautho-
rized access to devices accounting the con-
sumption of energy resources, for example 
electric energy, gas, water, by the action of a 
magnetic field. 
The magnetic field indicator, according to the 
invention, includes a non-magnetic body, 
formed of at least two sections, at least one 
of which is made transparent, the body being 
made with the possibility of hermetic fixation 
on an outer surface, and a magnetically sen-
sitive element containing a viscous mixture of 
magnetic particles on base of binder addi-
tives, applied on the inner surface of the 
body in arbitrary form and made with the 
possibility of changing the form under the ac-
tion of a magnetic field. 

 
  Claims: 5 

  Fig.: 2 
* 

*     * 
(54) Индикатор магнитного поля 
(57) Изобретение относится к охранным уст-

ройствам, в частности к устройствам выяв-
ления несанкционированного доступа к 
приборам учета потребления энергетиче-
ских ресурсов, например электроэнергии, 
газа, воды, путем воздействия магнитным 
полем. 
Индикатор магнитного поля, согласно 
изобретению, включает немагнитный кор-
пус, образованный по меньшей мере из 
двух участков, по меньшей мере один из 
которых выполнен прозрачным, корпус 
будучи выполненным с возможностью 
герметичной фиксации на внешней по-
верхности, а также магниточувствитель-
ный элемент, содержащий вязкую смесь 
магнитных частиц на основе связующих 
присадок, нанесенный на внутреннюю по-
верхность корпуса  в произвольной форме 
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и выполненный с возможностью измене-
ния формы под воздействием магнитного 
поля. 

 
 П. формулы: 5 

 Фиг.: 2 

 

 
(11) 536 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H04B 3/50 (2006.01)  

H04B 3/54 (2006.01)  
(21) s 2011 0182 
(22) 2011.12.12 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII "D. GHIŢU" AL AŞM, 
MD 

(72)  PENIN Alexandr, MD; SIDORENKO Anatol, 
MD 

(54) Procedeu de transmitere a semnalelor 
prin linia de curent continuu 

(57) Invenţia se referă la procedee de transmitere 
a informaţiei prin semnale analogice şi poate 
fi utilizată în interfeţe de comunicaţie a dis-
pozitivelor electronice distanţate, de exem-
plu, emiţător şi receptor.  
Procedeul de transmitere a semnalelor prin 
linia de curent continuu include transmiterea 
semnalului analogic de la un emiţător la un 
receptor, amplasate pe linia de comunicaţie 
asociată cu linia de curent continuu, prin 
variaţia rezistenţei emiţătorului în linia de 
comunicaţie, conectând rezistoarele dintr-un 
set de patru rezistoare, trei dintre care, cu 
conductanţele Ys(0), Ys(1), Ys(∞), sunt de 
referinţă, iar cel de-al patrulea, cu conduc-

tanţa 1
sY  − informaţional, şi se calculează 

după semnalul transmis UC, citirea de către 
receptor a valorilor  curentului corespunzător, 
calculul conductanţelor de intrare ale liniei de 
comunicaţie şi calculul valorii semnalului 
transmis UC conform conductanţelor respec-

tive de intrare ( )0inY , 1
inY , ( )1inY , ( )∞inY  

ale liniei de comunicaţie. Noutatea procedeu-
lui constă în aceea că în calitate de emiţător 
se utilizează rezistorul de referinţă cu 
conductanţa Ys(0) prin circuitul de alimentare 
al acestuia, care este conectat permanent la 
linia de curent continuu, iar celelalte rezis-
toare din set, care sunt legate funcţional cu 
emiţătorul, sunt conectate pe rând în linia de 
comunicaţie, conductanţele celorlalte rezis-

toare de referinţă şi conductanţa 1
sY  repre-

zintă respectiv sumele conductanţelor pri- 
 

mare 1),(),1( sss YYY ∞  şi conductanţei 

Ys(0). Valorile conductanţelor primare se 
stabilesc dependente de conductanţa Ys(0). 

 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for signal transmission through 
the direct current line 

(57) The invention relates to methods for informa-
tion transmission via analog signals and can 
be used in connection interfaces spaced in 
given electronic devices, such as transmitter 
and receiver. 
The method for signal transmission through 
the direct current line includes transmission 
of the analog signal from a transmitter to a 
receiver located on the communication line, 
combined with the direct current line,  by the 
change of transmitter resistance in the com-
munication line, connecting the resistors from 
a set of four resistors, three of which with 
conductances Ys(0), Ys(1), Ys(∞),  are refe-

rence, and the fourth, with conductance 1
sY  − 

information and is calculated according to the 
transmitted signal UC, reading by the receiver 
of the corresponding current values, calcula-
tion of input conductances of the communi-
cation line and calculation of the value of the 
transmitted signal UC  according to the cor-

responding input conductances ( )0inY , 1
inY , 

( )1inY , ( )∞inY  of the communication line. 

Novelty of the method consists in that as 
transmitter is used the reference resistor with 
the conductance Ys(0) through the feed cir-
cuit thereof, constantly connected to the di-
rect current line, and the rest of resistors 
from the set, functionally related to the 
transmitter, are connected in turn in the con-
necting line, conductances of the other refe-

rence resistors and conductance 1
sY  repre-

sent respectively the sum of the initial con-

ductances 1),(),1( sss YYY ∞  and conduc-

tance Ys(0). The values of the initial conduc-
tances are set dependent on conductance 
Ys(0). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 3 

* 
*     * 
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(54) Способ передачи сигналов по линии 
постоянного тока 

(57) Изобретение относится к способам пере-
дачи информации посредством аналого-
вых сигналов и может быть использовано 
в интерфейсах связи разнесенных в про-
странстве заданных электронных уст-
ройств, например, передатчик и приемник.  
Способ передачи сигналов по линии по-
стоянного тока включает передачу анало-
гового сигнала от передатчика к приемни-
ку, расположенных на линии связи, со-
вмещенной с линией постоянного тока, 
изменением сопротивления передатчика в 
линии связи, включая резисторы из набо-
ра из четырех резисторов, три из которых 
с проводимостями Ys(0), Ys(1), Ys(∞) яв-
ляются опорными, а четвертый, с прово-

димостью 1
sY  − информационным и рас-

считывается по передаваемому сигналу 
UC, считывание приемником значений со-
ответствующего тока, расчет входных про- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

водимостей линии связи и расчет значения 
переданного сигнала UC по соот-
ветствующим входным проводимостям 

( )0inY , 1
inY , ( )1inY , ( )∞inY  линии связи. 

Новизна способа состоит в том, что в каче-
стве передатчика используют опорный ре-
зистор с проводимостью Ys(0) по цепи его 
питания, постоянно подключенный к линии 
постоянного тока, а остальные резисторы из 
набора, функционально связанные с пере-
датчиком, включаются поочередно в соеди-
нительную линию, проводимости остальных 

опорных резисторов и проводимость 1
sY  

представляют соответственно суммы ис-

ходных проводимостей 1),(),1( sss YYY ∞  и 

проводимости Ys(0). Значения исходных 
проводимостей устанавливают зависимыми 
от проводимости Ys(0). 

 
 П. формулы: 2 
 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 4139 C1 B09B 3/00 (2006.01)  
A62D 3/30 (2007.01)  
A62D 3/36 (2007.01)  
C12F 3/10 (2006.01)  
C01C 3/12 (2006.01) 

a 2010 0078 2010.06.28 12/2011 

2 MD 4140 C1 B22F 1/00 (2006.01)  
H01F 1/10 (2006.01)  
H01F 1/34 (2006.01)  
C01G 49/06 (2006.01)  
C04B 35/26 (2006.01) 

a 2010 0074 2010.06.21 12/2011 

3 MD 4141 C1 B42D 15/10 (2006.01)  
B41M 5/40 (2006.01)  
G06K 19/10 (2006.01)  
G06K 19/16 (2006.01) 

a 2011 0038 2011.04.27 12/2011 

4 MD 4142 C1 C02F 1/28 (2006.01)  
C02F 1/72 (2006.01)  
C02F 103/06 (2006.01)  
C02F 101/10 (2006.01)  
B01J 20/14 (2006.01)  
B01J 23/34 (2006.01) 

a 2010 0114 2010.10.12 12/2011 

5 MD 4144 C1 C05F 11/02 (2006.01)  
C05F 11/08 (2006.01)  
C05F 3/00 (2006.01)  
C05G 3/00 (2006.01)  
A01N 61/00 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  
C05C 5/00 (2006.01)  
C09K 17/40 (2006.01)  
A01C 21/00 (2006.01) 

a 2011 0081 2011.09.22 12/2011 

 
 

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 432 Z A01K 1/00 (2006.01)  

A01K 5/00 (2006.01) 
s 2011 0005 2010.12.29 11/2011 

2 MD 450 Z A47C 19/12 (2006.01)  
A47C 17/04 (2006.01)  
A47C 27/18 (2006.01)  
A61H 1/00 (2006.01) 

s 2011 0073 2011.04.04 12/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3 MD 451 Z A61B 10/00 (2006.01)  

G01N 33/49 (2006.01)  
G01N 33/68 (2006.01) 

s 2011 0016 2011.01.14 12/2011 

4 MD 452 Z B22F 3/02 (2006.01)  
B22F 3/03 (2006.01)  
B22F 3/087 (2006.01)  
B22F 3/093 (2006.01)  
B30B 15/02 (2006.01) 

s 2011 0086 2011.04.20 12/2011 

5 MD 453 Z B23H 3/00 (2006.01)  
B23H 3/04 (2006.01)  
B23H 7/22 (2006.01)  
B23H 9/14 (2006.01)  
B23H 9/18 (2006.01) 

s 2011 0056 2011.03.18 12/2011 

6 MD 454 Z B23H 9/00 (2006.01)  
B23H 9/04 (2006.01)  
B23P 17/00 (2006.01)  
B23P 17/02 (2006.01) 

s 2010 0170 2010.10.06 12/2011 

7 MD 455 Z B66B 11/00 (2006.01)  
B66B 11/08 (2006.01) 

s 2010 0178 2010.10.26 12/2011 

8 MD 456 Z C08B 37/18 (2006.01) 
A23L 1/308 (2006.01)  
A23L 1/214 (2006.01) 

s 2011 0041 2011.02.25 12/2011 

9 MD 457 Z F01N 3/02 (2006.01)  
F01N 3/022 (2006.01)  
F01N 3/04 (2006.01) 

s 2011 0080 2011.04.15 12/2011 

10 MD 458 Z F02M 25/12 (2006.01)  
F02M 27/04 (2006.01)  
C25B 1/06 (2006.01) 

s 2009 0155 2009.08.19 12/2011 

11 MD 459 Z F03D 3/00 (2006.01)  
F03D 3/02 (2006.01)  
F03D 3/06 (2006.01) 

s 2011 0154 2010.02.05 12/2011 

12 MD 460 Z G03G 5/022 (2006.01)  
G03G 16/00 (2006.01)  
G02B 5/18 (2006.01)  
H01L 21/203 (2006.01)  
C01B 19/04 (2006.01)  
C01G 28/00 (2006.01) 

s 2010 0062 2010.04.06 12/2011 
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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 0019 / 

2012.04.04 
a. KWS SAAT AG, DE 
 
b. LEIPERT Rainer, DE 

PORUMB 
(Zea mays L.) 

Maize 
(Zea mays L.) 

Кукуруза 
(Zea mays L.) 

KINEMAS 

2 v 2012 0020 / 
2012.04.04 

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

PORUMB 
(Zea mays L.) 

Maize 
(Zea mays L.) 

Кукуруза 
(Zea mays L.) 

KAMARILLAS 

3 v 2012 0021 / 
2012.04.04 

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

PORUMB 
(Zea mays L.) 

Maize 
(Zea mays L.) 

Кукуруза 
(Zea mays L.) 

KREBS 

4 v 2012 0022 / 
2012.04.20 

a. INSTITUTUL 
DE FITOTEHNIE  
"PORUMBENI", MD 
 
b. MUSTEAŢA Simion, MD; 
BOROZAN Pantelimon, MD; 
MISTREŢ Silvia, MD;  
BRUMA Serghei, MD; 
RUSU Ghenadie, MD 

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

MKP60 

5 v 2012 0023 / 
2012.04.20 

a. INSTITUTUL 
DE FITOTEHNIE  
"PORUMBENI", MD 
 
b. BOROZAN Pantelimon, MD; 
MUSTEAŢA Simion, MD; 
NUJNAIA Larisa, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD 

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

MKP 22 

6 v 2012 0024 / 
2012.04.20 

a. INSTITUTUL 
DE FITOTEHNIE  
"PORUMBENI", MD 
 
b. MUSTEAŢA Simion, MD; 
BRUMA Serghei, MD; 
BOROZAN Pantelimon, MD; 
MISTREŢ Silvia, MD 

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

MKP 58CRf 

7 v 2012 0025 / 
2012.04.20 

a. INSTITUTUL 
DE FITOTEHNIE  
"PORUMBENI", MD 
 
b. BOROZAN Pantelimon, MD; 
MUSTEAŢA Simion, MD; 
NUJNAIA Larisa, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD 

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

MKP27 



MD - BOPI 7/2012           PLANT VARIETIES 

 40

 

1 2 3 4 5 
8 v 2012 0026 / 

2012.04.20 
a. INSTITUTUL 
DE FITOTEHNIE  
"PORUMBENI", MD 
 
b. BOROZAN Pantelimon, MD; 
MUSTEAŢA Simion, MD; 
NUJNAIA Larisa, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD 

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

MKP20 

9 v 2012 0027 / 
2012.04.25 

a. SOCIETATEA  
COMERCIALĂ, 
KONTRASTWEGE, RO 
 
b. LARSSON Stig, SE 

SALCIE 
(Salix viminalis L.) 
 
Willow 
(Salix viminalis L.) 
 
Ива 
(Salix viminalis L.) 

INGER 

10 v 2012 0028 / 
2012.04.25 

a. SOCIETATEA  
COMERCIALĂ, 
KONTRASTWEGE, RO 
 
b. LARSSON Stig, SE 

SALCIE 
(Salix viminalis L.) 
 
Willow 
(Salix viminalis L.) 
 
Ива 
(Salix viminalis L.) 

TORDIS 

 

 
 

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 2009 0006 / 

2009.05.28 
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. CELAC Valentin, MD 

NĂUT  
(Cicer arietinum L.) 
 
Chick-Pea  
(Cicer arietinum L.) 
 
Нут  
(Cicer arietinum L.) 

OVIDEL 103 / 2012.07.31 

2 v 2009 0007 / 
2009.05.28 

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

NĂUT  
(Cicer arietinum L.) 
 
Chick-Pea  
(Cicer arietinum L.) 
 
Нут  
(Cicer arietinum L.) 

SANDUŢ 104 / 2012.07.31 

3 v 2009 0008 / 
2009.05.28 

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

NĂUT  
(Cicer arietinum L.) 
 
Chick-Pea  
(Cicer arietinum L.) 
 
Нут  
(Cicer arietinum L.) 

ROMANEL 105 / 2012.07.31 
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FG9E  Brevete pentru soi de plantă eliberate /  
Issued plant variety patents / 

Выданные патенты на сорт растения 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit 

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number / 
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата  
предоставления 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2008 0007 / 

2008.02.29 
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCE-
TĂRI PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 
 
b. PETCOVICI Ivan, MD; 
PROCOFIEVA Irina, MD; 
VOZIAN Valeriu, MD; 
ZAIŢEVA Tamara, MD; 
ŞARPE Gheorghe, MD  

LUCERNĂ  
(Medicago sativa L.) 
 
Lucerne  
(Medicago sativa L.) 
 
Люцерна  
(Medicago sativa L.) 
 
 

MEDISA 95 / 2012.02.29  

2 v 2009 0005 / 
2009.02.27 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCE-
TĂRI PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 
 
b. PETCOVICI Ivan, MD; 
LUNGU Eugenia, MD; BU-
CIUCEANU Mihail, MD; 
POSTOLACHI Nina, MD  

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

ORTAC 96 / 2012.02.29 

 
 
 



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) 030457 
(220) 2012.01.11 
(310) 85/368,393 
(320) 2011.07.11 
(330) US 
(730) Cinsay, Inc., a Nevada Corporation, US  

13355 Noel Road, Suite 400, Dallas, Texas 
75240, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
 

38   - furnizarea accesului la site-uri web cu funcţii 
de reţele sociale, şi anume furnizarea acce-
sului la cameră de chat pentru transmiterea 
mesajelor între utilizatorii de calculatoare cu 
privire la subiecte de interes general în ceea 
ce priveşte programarea pe site-uri web; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume furnizarea 
accesului la site-uri web care permite distri-
buirea globală a filmelor artistice şi progra-
melor de televiziune de acţiune, aventură, 
dramă, comedie, romantism, ştiri, talk show-
uri, documentare, spectacole de jocuri, reali-
tate, de groază, ştiinţifico-fantastice, sport, 
acţiune în direct, muzică, cultură, stil de 
viaţă, animate şi de divertisment pentru copii, 
utilizând o reţea globală de calculatoare şi 
reţele fără fir; 

 

42   - platforme software oferite ca serviciu (PAAS) 
care permit terţilor publicitatea, promovarea 
şi vânzarea on-line a produselor şi serviciilor. 

 

 

 
 
(210) 030458 
(220) 2012.01.11 
(310) 85/368,405 
(320) 2011.07.11 
(330) US 
(730) Cinsay, Inc., a Nevada Corporation, US  

13355 Noel Road, Suite 400, Dallas, Texas 
75240, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
 

38   - furnizarea accesului la site-uri web cu funcţii 
de reţele sociale, şi anume furnizarea acce-
sului la cameră de chat pentru transmiterea 

mesajelor între utilizatorii de calculatoare cu 
privire la subiecte de interes general în ceea 
ce priveşte programarea pe site-uri web; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume furnizarea 
accesului la site-uri web care permite distri-
buirea globală a filmelor artistice şi progra-
melor de televiziune de acţiune, aventură, 
dramă, comedie, romantism, ştiri, talk show-
uri, documentare, spectacole de jocuri, reali-
tate, de groază, ştiinţifico-fantastice, sport, 
acţiune în direct, muzică, cultură, stil de 
viaţă, animate şi de divertisment pentru copii, 
utilizând o reţea globală de calculatoare şi 
reţele fără fir; 

 

42   - platforme software oferite ca serviciu (PAAS) 
care permit terţilor publicitatea, promovarea 
şi vânzarea on-line a produselor şi serviciilor. 

 

 
 
(210) 030459 
(220) 2012.01.11 
(310) 85/368,365 
(320) 2011.07.11 
(330) US 
(730) Cinsay, Inc., a Nevada Corporation, US  

13355 Noel Road, Suite 400, Dallas, Texas 
75240, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
 

38   - furnizarea accesului la site-uri web cu funcţii 
de reţele sociale, şi anume furnizarea acce-
sului la cameră de chat pentru transmiterea 
mesajelor între utilizatorii de calculatoare cu 
privire la subiecte de interes general în ceea 
ce priveşte programarea pe site-uri web; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume furnizarea 
accesului la site-uri web care permite distri-
buirea globală a filmelor artistice şi progra-
melor de televiziune de acţiune, aventură, 
dramă, comedie, romantism, ştiri, talk show-
uri, documentare, spectacole de jocuri, reali-
tate, de groază, ştiinţifico-fantastice, sport, 
acţiune în direct, muzică, cultură, stil de 
viaţă, animate şi de divertisment pentru copii, 
utilizând o reţea globală de calculatoare şi 
reţele fără fir; 

 

42   - platforme software oferite ca serviciu (PAAS) 
care permit terţilor publicitatea, promovarea 
şi vânzarea on-line a produselor şi serviciilor. 
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(210) 030460 
(220) 2012.01.11 
(310) 85/368,377 
(320) 2011.07.11 
(330) US 
(730) Cinsay, Inc., a Nevada Corporation, US  

13355 Noel Road, Suite 400, Dallas, Texas 
75240, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
 

38   - furnizarea accesului la site-uri web cu funcţii 
de reţele sociale, şi anume furnizarea acce-
sului la cameră de chat pentru transmiterea 
mesajelor între utilizatorii de calculatoare cu 
privire la subiecte de interes general în ceea 
ce priveşte programarea pe site-uri web; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume furnizarea 
accesului la site-uri web care permite distri-
buirea globală a filmelor artistice şi progra-
melor de televiziune de acţiune, aventură, 
dramă, comedie, romantism, ştiri, talk show-
uri, documentare, spectacole de jocuri, reali-
tate, de groază, ştiinţifico-fantastice, sport, 
acţiune în direct, muzică, cultură, stil de 
viaţă, animate şi de divertisment pentru copii, 
utilizând o reţea globală de calculatoare şi 
reţele fără fir; 

 

42   - platforme software oferite ca serviciu (PAAS) 
care permit terţilor publicitatea, promovarea 
şi vânzarea on-line a produselor şi serviciilor. 

 

 
 
(210) 030606 
(220) 2012.02.10 
(310) 85/395,968 
(320) 2011.08.11 
(330) US 
(730) Cinsay, Inc., a Nevada Corporation, US  

13355 Noel Road, Suite 400, Dallas, Texas 
75240, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

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

38   - furnizarea accesului la site-uri web cu funcţii 
de reţele sociale, şi anume furnizarea acce-
sului la cameră de chat pentru transmiterea 
mesajelor între utilizatorii de calculatoare cu 
privire la subiecte de interes general în ceea 
ce priveşte programarea pe site-uri web; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume furnizarea 
accesului la site-uri web care permite distri-
buirea globală a filmelor artistice şi progra-
melor de televiziune de acţiune, aventură, 
dramă, comedie, romantism, ştiri, talk show-
uri, documentare, spectacole de jocuri, reali-
tate, de groază, ştiinţifico-fantastice, sport, 
acţiune în direct, muzică, cultură, stil de 
viaţă, animate şi de divertisment pentru copii, 
utilizând o reţea globală de calculatoare şi 
reţele fără fir; 

 

42   - platforme software oferite ca servicii (PAAS) 
cu platforme de programe de calculator pen-
tru comerţ electronic, sisteme de vânzare 
angro şi cu amănuntul a produselor şi servi-
ciilor, sisteme de administrare a conţinutului, 
prin completare informaţională. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.18; 27.05.08; 27.05.10; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 030717 
(220) 2012.02.29 
(310) 85/410,039 
(320) 2011.08.29 
(330) US 
(730) Cinsay, Inc., a Nevada Corporation, US  

13355 Noel Road, Suite 400, Dallas, Texas 
75240, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
 

09   - programe de calculator, şi anume programe 
de calculator pentru folosire în publicitate, 
marketing şi în comerţul electronic; programe 
de calculator pentru comerţul electronic, care 
dă posibilitate utilizatorilor să efectueze 
tranzacţii comerciale electronice prin reţeaua 
globală de calculatoare; 

 

35   - servicii ale comerţului electronic, şi anume 
informaţii referitoare la produse şi servicii 
prin reţele de telecomunicaţie în scopul 
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publicităţii şi vânzării; desfăşurarea activităţii 
şi prestarea serviciilor orientate spre forma-
rea cererii şi atragerea clienţilor potenţiali; 

 

42   - software ca servicii (SAAS) cu programe de 
calculator pentru comerţul electronic, publici-
tate, sisteme de comercializare şi sisteme de 
administrare a conţinutului. 

 

 
 
(210) 030800 
(220) 2012.03.14 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  

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

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(10) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi angro a 

diferitor produse, şi anume a automobilelor, 
pieselor şi accesoriilor acestora (cu excepţia 
transportării lor); reclama automobilelor; difu-
zarea cunoştinţelor în rândul publicului cu 
privire la mijloacele de transport electrice şi 
modificările stilului de viaţă, cauzate de aces-
tea; furnizarea site-urilor web, care conţin 
informaţii pentru consumatori cu privire la 
automobilele electrice şi informaţii cu privire 
la achiziţionarea unor asemenea automobile; 
agenţii de vânzare a automobilelor; furniza-
rea informaţiei cu privire la vehiculele elec-
trice, şi anume a informaţiei pentru consuma-
tori cu privire la produse şi a informaţiei cu 
privire la compararea preţurilor; promovarea 
produselor şi serviciilor pentru terţi prin in-
termediul administrării programelor de prime 
de stimulare, care includ distribuirea reduce-
rilor în funcţie de distanţa parcursă de mij-
loacele de transport electrice; servicii de in-
formare, şi anume furnizarea informaţiei cu 
privire la compararea preţurilor la benzină; 

 

36   - sprijin financiar pentru curse de automobile; 
 

37   - reparaţia şi întreţinerea tehnică a automobi-

lelor, mijloacelor de transport electrice, inclu-
siv a electromobilelor, autofurgoanelor, auto-
camioanelor, furgoanelor, vehiculelor tot-
teren, autobuzelor, mijloacelor de transport 
pentru agrement, automobilelor sportive, 
automobilelor de cursă, cărucioarelor stivui-
toare, tractoarelor-remorchere, precum şi a 
pieselor şi accesoriilor constructive pentru 
mijloacele de transport menţionate; furniza-
rea informaţiei cu privire la reparaţia şi între-
ţinerea tehnică a automobilelor, mijloacelor 
de transport electrice, inclusiv a electromobi-
lelor, autofurgoanelor, autocamioanelor, fur-
goanelor, vehiculelor tot-teren, autobuzelor, 
mijloacelor de transport pentru agrement, 
automobilelor sportive, automobilelor de cursă, 
cărucioarelor stivuitoare, tractoarelor-remor-
chere, precum şi a pieselor şi accesoriilor 
constructive pentru mijloacele de transport 
menţionate; reparaţia şi întreţinerea tehnică 
a maşinilor şi instrumentelor de măsurare şi 
încercare; reparaţia şi întreţinerea tehnică a 
dispozitivelor, instalaţiilor şi aparatelor de 
distribuire şi reglare a puterii; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a convertizoarelor rota-
tive; reparaţia şi întreţinerea tehnică a com-
pensatoarelor de fază; reparaţia şi întreţi-
nerea tehnică a dispozitivelor pentru încăr-
carea acumulatoarelor; reparaţia şi întreţi-
nerea tehnică a bateriilor, acumulatoarelor şi 
elementelor galvanice; reparaţia şi întreţi-
nerea tehnică a motoarelor cu ardere internă; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a pieselor 
motoarelor cu ardere internă; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a demaroarelor motoare-
lor, cu excepţia celor pentru vehicule teres-
tre; reparaţia şi întreţinerea tehnică a piese-
lor motoarelor de curent alternativ şi conti-
nuu; reparaţia şi întreţinerea tehnică a gene-
ratoarelor de curent alternativ şi continuu; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a generatoa-
relor electrice; reparaţia şi întreţinerea teh-
nică a conductoarelor şi cablurilor electrice; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a dispozitive-
lor şi aparatelor de telecomunicaţii; reparaţia 
şi întreţinerea tehnică a aparatelor telefonice; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a pieselor şi 
accesoriilor pentru dispozitive şi aparate de 
telecomunicaţii; reparaţia şi întreţinerea teh-
nică a dispozitivelor telematice pentru mij-
loace de transport; reparaţia şi întreţinerea 
tehnică a dispozitivelor de informare auto-
mată cu privire la finalizarea încărcării; repa-
raţia şi întreţinerea tehnică a sistemelor de 
navigaţie a automobilelor; reparaţia şi între-
ţinerea tehnică a dispozitivelor, instalaţiilor şi 
aparatelor electronice şi a părţilor lor; repa-
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raţia şi întreţinerea tehnică a sistemelor de 
telecomandă; reparaţia şi întreţinerea tehnică 
a electrozilor; reparaţia şi întreţinerea tehnică 
a miezurilor magnetice; reparaţia şi întreţi-
nerea tehnică a conductoarelor de rezistenţă 
înaltă; servicii de asistenţă rutieră, inclusiv 
recepţionarea apelurilor cu solicitarea acor-
dării primului ajutor, înlocuirea pneurilor dez-
umflate, livrarea de urgenţă a combustibilu-
lui, lansarea acumulatorului de la o sursă 
externă şi livrarea urgentă a acumulatorului; 
furnizarea informaţiei cu privire la starea ve-
hiculului, şi anume a informaţiei cu privire la 
starea de încărcare, la timpul necesar pentru 
o încărcare completă, la starea de deconec-
tare şi la încărcarea completă; furnizarea 
informaţiei cu privire la starea vehiculului, şi 
anume de avertizare a conducătorului auto 
despre necesitatea conectării vehiculului său 
pentru reîncărcarea acumulatorului; deservi-
rea tehnică a mijloacelor de transport, şi 
anume expedierea avizelor electronice prin 
Internet, care notifică proprietarii de vehicule 
despre termenul de întreţinere tehnică a 
acestora; 

 

38   - telefonie mobilă; comunicaţii cu utilizarea ter-
minalelor de calculatoare; comunicaţii telefo-
nice; închirierea aparatelor de comunicaţii, 
inclusiv a telefoanelor şi aparatelor de facsi-
mil; informaţie cu privire la transmiterea de 
date (inclusiv a informaţiei, furnizate prin 
reţele de cablu şi de comunicaţii radio); 
comunicaţii prin poşta electronică; informaţie 
cu privire la reţelele de comunicaţii cu utiliza-
rea terminalelor de calculatoare; comunicaţii 
cu utilizarea reţelei cu servicii suplimentare; 
furnizarea conexiunii telecomunicaţiilor la re-
ţeaua de calculatoare globală; furnizarea 
accesului utilizatorilor la semnalele GPS în 
scopuri de navigaţie; furnizare de acces la 
Internet; transmitere de date cu conţinut de 
simboluri, imagini şi sunete cu utilizarea 
poştei electronice şi a calculatoarelor; furni-
zarea accesului la reţeaua de calculatoare 
globală; serviciul telematic de acordare a 
ajutorului prin centrul de deservire a transpor-
tului şi control al mişcării, care recepţionează 
semnale despre necesitatea intervenţiei şi 
asistenţei persoanelor şi mijloacelor de tran-
sport în caz de accidente, defecţiune tehnică 
sau furt; furnizare de conexiune şi acces la 
reţelele electronice de comunicaţii pentru 
transmiterea, recepţionarea sau încărcarea 
contentului audio, video sau multimedia; fur-
nizarea accesului la muzica digitală în Inter-
net; telecomunicaţii, şi anume recepţionarea, 
coordonarea şi readresarea semnalelor de la 

distanţă cu privire la starea vehiculului; tele-
comunicaţii, şi anume recepţionarea, coor-
donarea şi readresarea apelurilor de urgenţă 
de la distanţă; schimb de mesaje textuale, 
audio sau mesaje de alarmă şi date cu pri-
vire la semnale, măsurări, sunete, imagini, 
date video, date privind poziţia, mişcarea şi 
starea între vehicule terestre, între motoare, 
acumulatoare şi mecanisme, precum şi între 
diferite centre de prelucrare a datelor, sis-
teme telematice, telefoane sau calculatoare 
personale; telecomunicaţii, şi anume transmi-
terea electronică a datelor pentru proprietari 
de vehicule şi conducători auto, inclusiv a 
datelor care permit urmărirea mijloacelor de 
transport furate; transmitere de semnale cu 
ajutorul calculatorului pentru dispozitivele de 
blocare a mijloacelor de transport; servicii 
telematice, şi anume controlul consumului de 
energie, inclusiv controlul şi fixarea timpului 
sau a nivelului de utilizare a electricităţii de 
anumite dispozitive prin sisteme telematice; 
servicii telematice, şi anume controlul con-
sumului de energie pentru terţi, inclusiv con-
trolul şi fixarea timpului sau nivelului de utili-
zare a energiei electrice de anumite dispozi-
tive, prin sisteme telematice; telecomunicaţii, 
şi anume transmiterea de date, inclusiv a 
informaţiei referitoare la drumuri şi conduce-
rea automobilelor, cu ajutorul sistemelor te-
lematice; comunicaţii cu ajutorul sistemelor 
telematice pentru reprezentarea informaţiei 
referitoare la drumuri şi conducerea automo-
bilelor; telecomunicaţii, şi anume transmitere 
de date, inclusiv a informaţiei generale, pre-
cum şi a informaţiei referitoare la automobile, 
trafic şi drumuri, cu ajutorul sistemelor tele-
matice; telecomunicaţii, şi anume transmite-
rea datelor şi software-lor aplicate; servicii de 
telecomunicaţii, şi anume transmiterea elec-
tronică de mesaje vocale şi date; 

 

39   - informaţii în domeniul traficului; transport cu 
automobile; transporturi navale; curtaj în 
transportări; închiriere de mijloace de trans-
port; asistenţă în caz de pană de vehicul, 
inclusiv remorcarea şi transportarea; trans-
portul de pasageri cu automobile, pe mare şi 
aer; servicii de informare, şi anume furniza-
rea informaţiilor meteo, ştirilor, informaţiilor 
cu privire la trafic, informaţiei cu privire la 
sosirea şi decolarea avioanelor; servicii de 
navigaţie GPS, şi anume trasarea rutelor 
pentru conducătorii auto în funcţie de prog-
noza vremii; servicii de navigaţie furnizate 
prin Internet şi de asistenţă în determinarea 
punctului de destinaţie; servicii de navigaţie 
GPS, şi anume asistenţă vocală în stabilirea 
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traseului şi locaţiei, precum şi servicii furni-
zate prin componentele încastrate în auto-
mobil, inclusiv emiţătoare, receptoare, mi-
croprocesoare, software, telefoane mobile şi 
sisteme electrice, care interacţionează cu 
sistemul de poziţionare globala şi echipa-
mente de satelit, precum şi cu un centru de 
deservire a clienţilor; furnizare de puncte de 
reîncărcare electrică pentru mijloace de 
transport; servicii de parcare pentru vehicule; 
închiriere de autovehicule; furnizarea infor-
maţiilor cu privire la localizarea şi disponibili-
tatea staţiilor de alimentare cu benzină; fur-
nizarea informaţiilor cu privire la localizarea 
şi disponibilitatea punctelor de reîncărcare 
electrică a mijloacelor de transport; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; organizarea 
activităţilor sportive şi culturale; planificarea, 
promovarea şi desfăşurarea curselor de au-
tomobile (divertisment);  furnizarea revistelor 
on-line în domeniul automobilelor, modei, 
divertismentului şi stilului; publicarea on-line 
a revistelor electronice; instruire în conduce-
rea autovehiculelor; instruire în conducerea 
autovehiculelor, şi anume furnizarea infor-
maţiei cu privire la conducerea economică a 
automobilelor; furnizarea muzicii digitale 
(neîncărcabile) prin Internet; 

 

42   - informaţie meteorologică; amplasarea site-
ului web al comunităţii virtuale, care conţine 
informaţii despre vehicule electrice pentru 
proprietarii de astfel de vehicule; servicii on-
line de administrare a sistemului, care per-
mite utilizatorilor să monitorizeze de la 
distanţă, să programeze, să controleze şi să 
administreze sisteme de acumulatoare şi 
echipamente de aer condiţionat în autovehi-
cule electrice; monitorizarea la distanţă şi 
furnizarea informaţiei cu privire la nivelul de 
încărcare a acumulatoarelor automobilelor; 
furnizarea programelor cu privire la testarea 
vehiculelor utilizate; întreţinere de avarie şi 
serviciul de siguranţă rutieră, şi anume blo-
carea şi deblocarea la distanţă a uşilor vehi-
culelor, precum şi notificarea proprietarilor de 
vehicule despre aceasta; controlul încărcării 
acumulatorului şi notificarea şoferilor despre 
starea de încărcare; controlul sistemelor 
electrice utilizate în autovehiculele terestre; 

 

45   - furnizarea site-urilor web, care conţin infor-
maţii despre modificările stilului de viaţă, 
cauzate de utilizarea automobilelor electrice; 
reglarea de la distanţă şi lansarea încărcării 
acumulatorului şi a aparatelor de aer con-
diţionat în vehiculele electrice; asistenţă de 
urgenţă rutieră, în special primirea apelurilor 
de solicitare a asistenţei pentru pasagerii 

răniţi sau bolnavi; controlul autovehiculului în 
scop de securitate, inclusiv notificarea auto-
mată cu privire la  deschiderea pernelor de 
aer, notificarea automată privind tamponarea 
şi notificarea conducătorului auto despre 
starea anormală a autovehiculului; întreţinere 
de avarie şi serviciul de securitate rutieră, şi 
anume urmărirea şi detectarea autovehicule-
lor furate şi notificarea proprietarilor de auto-
vehicule despre aceasta; controlul conducă-
torilor auto adolescenţi în scop de securitate, 
şi anume observarea, urmărirea şi avertiza-
rea proprietarilor de autovehicule privind 
depăşirea limitei de viteză de către conducă-
torii auto adolescenţi sau despre abandona-
rea de către aceştia a zonei geografice pre-
determinate, folosind un sistem de poziţio-
nare globală; servicii de concierge pentru 
terţi prestate prin telefon, poşta electronică 
sau prin mesaje textuale, inclusiv rezervarea 
de la distanţă pentru reîncărcarea vehiculelor 
electrice; servicii de concierge pentru terţi 
prestate prin telefon, poşta electronică sau 
prin mesaje textuale, inclusiv reglarea de la 
distanţă a aparatelor de aer condiţionat în 
autovehicule; rezervarea locurilor în punctele 
de reîncărcare electrică pentru autovehicule; 
servicii de concierge pentru terţi prestate prin 
telefon, poşta electronică sau prin mesaje 
textuale, inclusiv executarea indicaţiilor şi 
comenzilor personale, precum şi furnizarea 
informaţiei pentru satisfacerea necesităţilor 
individiale ale persoanelor. 

 

(531) CFE(5) 24.11.25; 26.01.02; 26.01.03; 26.02.03; 
26.03.23. 

 

 
 
(210) 030803 
(220) 2012.03.14 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  

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

(540)  
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(511) NCL(10) 
07   - motoare cu reacţie (cu excepţia celor pentru 

vehicule terestre); motoare (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); motoare electrice 
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre); 
turbine (cu excepţia celor pentru vehicule 
terestre); motoare (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre), piese pentru motoare pen-
tru vehicule terestre, şi anume amortizoare 
de zgomot, segmente de piston, segmente 
de ungere, curele, blocuri ale cilindrilor, tăvi 
de ulei, capace adaptate, volanţi, cartere ale 
volantului, capace de cilindri, capace de cul-
butor, capace de motoare, pistoane, arbori 
cotiţi şi regulatoare electrice, pulii de pe vil-
brochen, efuzoare, nipluri de admisiune de 
aer, conducte de apă, pompe de combustibil, 
pompe de apă, pompe de injecţie a combus-
tibilului, pompe-injectoare, regulatoare de 
injecţie a combustibilului, filtre de combusti-
bil, filtre de aer, filtre de ulei, purificatoare de 
aer, regulatoare mecanice şi electrice, venti-
latoare pentru sisteme de răcire, răcitoare cu 
ulei, supape, demaroare, bujii de aprindere, 
curele trapezoidale, cabluri de tensiune 
înaltă, detalii de contact, ţevi de eşapament, 
garnituri, radiatoare, seturi de etanşare, va-
porizatoare, carburatoare, dispozitive de 
aprindere, magnetouri de aprindere, piese 
pentru produsele menţionate incluse în 
această clasă; compresoare, turbocompre-
soare, conducte de evacuare pentru turbo-
compresoare, compresoare de aer, turbo-
compresoare, motoare de curent continuu, 
generatoare de curent continuu, motoare de 
curent alternativ, generatoare de curent alter-
nativ, generatoare de curent electric, pompe 
de lubrifiant, pompe hidraulice, pompe de 
aer, pompe de ulei, pompe de combustibil, 
regulatoare pentru pompe, generatoare sin-
crone, condensatoare cu aer, piese pentru 
produsele menţionate incluse în această 
clasă; transportoare automate, maşini şi dis-
pozitive pentru lucrări de încărcare-descăr-
care, transportoare, transportoare pneuma-
tice, macarale, piese şi accesorii pentru pro-
dusele menţionate incluse în această clasă. 

 

(531) CFE(5) 24.11.25; 26.01.02; 26.01.03; 26.02.03; 
26.02.23. 

 

 
 
(210) 030805 
(220) 2012.03.14 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP  

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi angro a 

diferitor produse, şi anume a automobilelor, 
pieselor şi accesoriilor acestora (cu excepţia 
transportării lor); reclama automobilelor; difu-
zarea cunoştinţelor în rândul publicului cu 
privire la mijloacele de transport electrice şi 
modificările stilului de viaţă, cauzate de aces-
tea; furnizarea site-urilor web, care conţin 
informaţii pentru consumatori cu privire la 
automobilele electrice şi informaţii cu privire 
la achiziţionarea unor asemenea automobile; 
agenţii de vânzare a automobilelor; furniza-
rea informaţiei cu privire la vehiculele elec-
trice, şi anume a informaţiei pentru consuma-
tori cu privire la produse şi a informaţiei cu 
privire la compararea preţurilor; promovarea 
produselor şi serviciilor pentru terţi prin in-
termediul administrării programelor de prime 
de stimulare, care includ distribuirea reduce-
rilor în funcţie de distanţa parcursă de mij-
loacele de transport electrice; servicii de in-
formare, şi anume furnizarea informaţiei cu 
privire la compararea preţurilor la benzină; 

 

36   - sprijin financiar pentru curse de automobile; 
 

37   - reparaţia şi întreţinerea tehnică a automobi-
lelor, mijloacelor de transport electrice, inclu-
siv a electromobilelor, autofurgoanelor, auto-
camioanelor, furgoanelor, vehiculelor tot-
teren, autobuzelor, mijloacelor de transport 
pentru agrement, automobilelor sportive, 
automobilelor de cursă, cărucioarelor stivui-
toare, tractoarelor-remorchere, precum şi a 
pieselor şi accesoriilor constructive pentru 
mijloacele de transport menţionate; furniza-
rea informaţiei cu privire la reparaţia şi întreţi-
nerea tehnică a automobilelor, mijloacelor de 
transport electrice, inclusiv a electromobile-
lor, autofurgoanelor, autocamioanelor, fur-
goanelor, vehiculelor tot-teren, autobuzelor, 
mijloacelor de transport pentru agrement, 
automobilelor sportive, automobilelor de cursă, 
cărucioarelor stivuitoare, tractoarelor-remor-
chere, precum şi a pieselor şi accesoriilor 
constructive pentru mijloacele de transport 
menţionate; reparaţia şi întreţinerea tehnică 
a maşinilor şi instrumentelor de măsurare şi 
încercare; reparaţia şi întreţinerea tehnică a 
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dispozitivelor, instalaţiilor şi aparatelor de 
distribuire şi reglare a puterii; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a convertizoarelor rota-
tive; reparaţia şi întreţinerea tehnică a com-
pensatoarelor de fază; reparaţia şi întreţi-
nerea tehnică a dispozitivelor pentru încăr-
carea acumulatoarelor; reparaţia şi întreţi-
nerea tehnică a bateriilor, acumulatoarelor şi 
elementelor galvanice; reparaţia şi întreţi-
nerea tehnică a motoarelor cu ardere internă; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a pieselor 
motoarelor cu ardere internă; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a demaroarelor motoare-
lor, cu excepţia celor pentru vehicule teres-
tre; reparaţia şi întreţinerea tehnică a piese-
lor motoarelor de curent alternativ şi conti-
nuu; reparaţia şi întreţinerea tehnică a gene-
ratoarelor de curent alternativ şi continuu; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a generatoa-
relor electrice; reparaţia şi întreţinerea teh-
nică a conductoarelor şi cablurilor electrice; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a dispozitive-
lor şi aparatelor de telecomunicaţii; reparaţia 
şi întreţinerea tehnică a aparatelor telefonice; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a pieselor şi 
accesoriilor pentru dispozitive şi aparate de 
telecomunicaţii; reparaţia şi întreţinerea teh-
nică a dispozitivelor telematice pentru mij-
loace de transport; reparaţia şi întreţinerea 
tehnică a dispozitivelor de informare auto-
mată cu privire la finalizarea încărcării; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a sistemelor 
de navigaţie a automobilelor; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a dispozitivelor, instala-
ţiilor şi aparatelor electronice şi a părţilor lor; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a sistemelor 
de telecomandă; reparaţia şi întreţinerea 
tehnică a electrozilor; reparaţia şi întreţinerea 
tehnică a miezurilor magnetice; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a conductoarelor de re-
zistenţă înaltă; servicii de asistenţă rutieră, 
inclusiv recepţionarea apelurilor cu solicita-
rea acordării primului ajutor, înlocuirea pneu-
rilor dezumflate, livrarea de urgenţă a com-
bustibilului, lansarea acumulatorului de la o 
sursă externă şi livrarea urgentă a acumula-
torului; furnizarea informaţiei cu privire la 
starea vehiculului, şi anume a informaţiei cu 
privire la starea de încărcare, la timpul nece-
sar pentru o încărcare completă, la starea de 
deconectare şi la încărcarea completă; furni-
zarea informaţiei cu privire la starea vehicu-
lului, şi anume de avertizare a conducătorului 
auto despre necesitatea conectării vehiculu-
lui său pentru reîncărcarea acumulatorului; 
deservirea tehnică a mijloacelor de transport, 
şi anume expedierea avizelor electronice prin 

Internet, care notifică proprietarii de vehicule 
despre termenul de întreţinere tehnică a 
acestora; 

 

38   - telefonie mobilă; comunicaţii cu utilizarea 
terminalelor de calculatoare; comunicaţii tele-
fonice; închirierea aparatelor de comunicaţii, 
inclusiv a telefoanelor şi aparatelor de facsi-
mil; informaţie cu privire la transmiterea de 
date (inclusiv a informaţiei, furnizate prin 
reţele de cablu şi de comunicaţii radio); 
comunicaţii prin poşta electronică; informaţie 
cu privire la reţelele de comunicaţii cu utiliza-
rea terminalelor de calculatoare; comunicaţii 
cu utilizarea reţelei cu servicii suplimentare; 
furnizarea conexiunii telecomunicaţiilor la 
reţeaua de calculatoare globală; furnizarea 
accesului utilizatorilor la semnalele GPS în 
scopuri de navigaţie; furnizare de acces la 
Internet; transmitere de date cu conţinut de 
simboluri, imagini şi sunete cu utilizarea 
poştei electronice şi a calculatoarelor; furni-
zarea accesului la reţeaua de calculatoare 
globală; serviciul telematic de acordare a 
ajutorului prin centrul de deservire a trans-
portului şi control al mişcării, care recep-
ţionează semnale despre necesitatea inter-
venţiei şi asistenţei persoanelor şi mijloacelor 
de transport în caz de accidente, defecţiune 
tehnică sau furt; furnizare de conexiune şi 
acces la reţelele electronice de comunicaţii 
pentru transmiterea, recepţionarea sau 
încărcarea contentului audio, video sau mul-
timedia; furnizarea accesului la muzica digi-
tală în Internet; telecomunicaţii, şi anume 
recepţionarea, coordonarea şi readresarea 
semnalelor de la distanţă cu privire la starea 
vehiculului; telecomunicaţii, şi anume recep-
ţionarea, coordonarea şi readresarea apeluri-
lor de urgenţă de la distanţă; schimb de me-
saje textuale, audio sau mesaje de alarmă şi 
date cu privire la semnale, măsurări, sunete, 
imagini, date video, date privind poziţia, 
mişcarea şi starea între vehicule terestre, 
între motoare, acumulatoare şi mecanisme, 
precum şi între diferite centre de prelucrare a 
datelor, sisteme telematice, telefoane sau 
calculatoare personale; telecomunicaţii, şi 
anume transmiterea electronică a datelor 
pentru proprietari de vehicule şi conducători 
auto, inclusiv a datelor care permit urmărirea 
mijloacelor de transport furate; transmitere 
de semnale cu ajutorul calculatorului pentru 
dispozitivele de blocare a mijloacelor de 
transport; servicii telematice, şi anume con-
trolul consumului de energie, inclusiv contro-
lul şi fixarea timpului sau a nivelului de utili-
zare a electricităţii de anumite dispozitive 
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prin sisteme telematice; servicii telematice, şi 
anume controlul consumului de energie pen-
tru terţi, inclusiv controlul şi fixarea timpului 
sau nivelului de utilizare a energiei electrice 
de anumite dispozitive, prin sisteme telema-
tice; telecomunicaţii, şi anume transmiterea 
de date, inclusiv a informaţiei referitoare la 
drumuri şi conducerea automobilelor, cu aju-
torul sistemelor telematice; comunicaţii cu 
ajutorul sistemelor telematice pentru repre-
zentarea informaţiei referitoare la drumuri şi 
conducerea automobilelor; telecomunicaţii, şi 
anume transmitere de date, inclusiv a 
informaţiei generale, precum şi a informaţiei 
referitoare la automobile, trafic şi drumuri, cu 
ajutorul sistemelor telematice; telecomu-
nicaţii, şi anume transmiterea datelor şi soft-
ware-lor aplicate; servicii de telecomunicaţii, 
şi anume transmiterea electronică de mesaje 
vocale şi date; 

 

39   - informaţii în domeniul traficului; transport cu 
automobile; transporturi navale; curtaj în 
transportări; închiriere de mijloace de trans-
port; asistenţă în caz de pană de vehicul, 
inclusiv remorcarea şi transportarea; trans-
portul de pasageri cu automobile, pe mare şi 
aer; servicii de informare, şi anume furniza-
rea informaţiilor meteo, ştirilor, informaţiilor 
cu privire la trafic, informaţiei cu privire la 
sosirea şi decolarea avioanelor; servicii de 
navigaţie GPS, şi anume trasarea rutelor 
pentru conducătorii auto în funcţie de prog-
noza vremii; servicii de navigaţie furnizate 
prin Internet şi de asistenţă în determinarea 
punctului de destinaţie; servicii de navigaţie 
GPS, şi anume asistenţă vocală în stabilirea 
traseului şi locaţiei, precum şi servicii furni-
zate prin componentele încastrate în auto-
mobil, inclusiv emiţătoare, receptoare, mi-
croprocesoare, software, telefoane mobile şi 
sisteme electrice, care interacţionează cu 
sistemul de poziţionare globala şi echipa-
mente de satelit, precum şi cu un centru de 
deservire a clienţilor; furnizare de puncte de 
reîncărcare electrică pentru mijloace de 
transport; servicii de parcare pentru vehicule; 
închiriere de autovehicule; furnizarea infor-
maţiilor cu privire la localizarea şi disponibili-
tatea staţiilor de alimentare cu benzină; fur-
nizarea informaţiilor cu privire la localizarea 
şi disponibilitatea punctelor de reîncărcare 
electrică a mijloacelor de transport; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; organizarea 
activităţilor sportive şi culturale; planificarea, 
promovarea şi desfăşurarea curselor de au-
tomobile (divertisment); furnizarea revistelor 

on-line în domeniul automobilelor, modei, 
divertismentului şi stilului; publicarea on-line 
a revistelor electronice; instruire în conduce-
rea autovehiculelor; instruire în conducerea 
autovehiculelor, şi anume furnizarea informa-
ţiei cu privire la conducerea economică a 
automobilelor; furnizarea muzicii digitale 
(neîncărcabile) prin Internet; 

 

42   - informaţie meteorologică; amplasarea site-
ului web al comunităţii virtuale, care conţine 
informaţii despre vehicule electrice pentru 
proprietarii de astfel de vehicule; servicii on-
line de administrare a sistemului, care per-
mite utilizatorilor să monitorizeze de la 
distanţă, să programeze, să controleze şi să 
administreze sisteme de acumulatoare şi 
echipamente de aer condiţionat în autovehi-
cule electrice; monitorizarea la distanţă şi 
furnizarea informaţiei cu privire la nivelul de 
încărcare a acumulatoarelor automobilelor; 
furnizarea programelor cu privire la testarea 
vehiculelor utilizate; întreţinere de avarie şi 
serviciul de siguranţă rutieră, şi anume blo-
carea şi deblocarea la distanţă a uşilor vehi-
culelor, precum şi notificarea proprietarilor de 
vehicule despre aceasta; controlul încărcării 
acumulatorului şi notificarea şoferilor despre 
starea de încărcare; controlul sistemelor 
electrice utilizate în autovehiculele terestre; 

 

45   - furnizarea site-urilor web, care conţin infor-
maţii despre modificările stilului de viaţă, 
cauzate de utilizarea automobilelor electrice; 
reglarea de la distanţă şi lansarea încărcării 
acumulatorului şi a aparatelor de aer con-
diţionat în vehiculele electrice; asistenţă de 
urgenţă rutieră, în special primirea apelurilor 
de solicitare a asistenţei pentru pasagerii 
răniţi sau bolnavi; controlul autovehiculului în 
scop de securitate, inclusiv notificarea auto-
mată cu privire la  deschiderea pernelor de 
aer, notificarea automată privind tamponarea 
şi notificarea conducătorului auto despre 
starea anormală a autovehiculului; întreţinere 
de avarie şi serviciul de securitate rutieră, şi 
anume urmărirea şi detectarea autovehicule-
lor furate şi notificarea proprietarilor de auto-
vehicule despre aceasta; controlul conducă-
torilor auto adolescenţi în scop de securitate, 
şi anume observarea, urmărirea şi avertiza-
rea proprietarilor de autovehicule privind 
depăşirea limitei de viteză de către condu-
cătorii auto adolescenţi sau despre abando-
narea de către aceştia a zonei geografice 
predeterminate, folosind un sistem de pozi-
ţionare globală; servicii de concierge pentru 
terţi prestate prin telefon, poşta electronică 
sau prin mesaje textuale, inclusiv rezervarea 



MĂRCI   MD - BOPI 7/2012 

 55

de la distanţă pentru reîncărcarea vehiculelor 
electrice; servicii de concierge pentru terţi 
prestate prin telefon, poşta electronică sau 
prin mesaje textuale, inclusiv reglarea de la 
distanţă a aparatelor de aer condiţionat în 
autovehicule; rezervarea locurilor în punctele 
de reîncărcare electrică pentru autovehicule; 
servicii de concierge pentru terţi prestate prin 
telefon, poşta electronică sau prin mesaje 
textuale, inclusiv executarea indicaţiilor şi 
comenzilor personale, precum şi furnizarea 
informaţiei pentru satisfacerea necesităţilor 
individiale ale persoanelor. 

 

 
 
(210) 030808 
(220) 2012.03.14 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
07   - motoare cu reacţie (cu excepţia celor pentru 

vehicule terestre); motoare (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); motoare electrice 
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre); 
turbine (cu excepţia celor pentru vehicule 
terestre); motoare (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre), piese pentru motoare pen-
tru vehicule terestre, şi anume amortizoare 
de zgomot, segmente de piston, segmente 
de ungere, curele, blocuri ale cilindrilor, tăvi 
de ulei, capace adaptate, volanţi, cartere ale 
volantului, capace de cilindri, capace de cul-
butor, capace de motoare, pistoane, arbori 
cotiţi şi regulatoare electrice, pulii de pe vil-
brochen, efuzoare, nipluri de admisiune de 
aer, conducte de apă, pompe de combustibil, 
pompe de apă, pompe de injecţie a combus-
tibilului, pompe-injectoare, regulatoare de 
injecţie a combustibilului, filtre de combusti-
bil, filtre de aer, filtre de ulei, purificatoare de 
aer, regulatoare mecanice şi electrice, venti-
latoare pentru sisteme de răcire, răcitoare cu 
ulei, supape, demaroare, bujii de aprindere, 
curele trapezoidale, cabluri de tensiune 
înaltă, detalii de contact, ţevi de eşapament, 
garnituri, radiatoare, seturi de etanşare, va-
porizatoare, carburatoare, dispozitive de 
aprindere, magnetouri de aprindere, piese 

pentru produsele menţionate incluse în 
această clasă; compresoare, turbocompre-
soare, conducte de evacuare pentru turbo-
compresoare, compresoare de aer, turbo-
compresoare, motoare de curent continuu, 
generatoare de curent continuu, motoare de 
curent alternativ, generatoare de curent al-
ternativ, generatoare de curent electric, pom-
pe de lubrifiant, pompe hidraulice, pompe de 
aer, pompe de ulei, pompe de combustibil, 
regulatoare pentru pompe, generatoare sin-
crone, condensatoare cu aer, piese pentru 
produsele menţionate incluse în această 
clasă; transportoare automate, maşini şi dis-
pozitive pentru lucrări de încărcare-descăr-
care, transportoare, transportoare pneuma-
tice, macarale, piese şi accesorii pentru pro-
dusele menţionate incluse în această clasă. 

 

 
 
(210) 030843 
(220) 2012.03.21 
(730) Eli Lilly and Company, US  

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 
46285, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - insulină. 
 

 

 
 
(210) 030859 
(220) 2012.03.21 
(310) 010335719 
(320) 2011.10.12 
(330) EM 
(730) GSMA Ltd., US  

1000 Abernathy Road, Suite 450, Atlanta, 
GA 30328, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(591) Culori revendicate: galben, cafeniu, negru. 
(511) NCL(10) 
 

09   - aparate, instrumente şi dispozitive de tele-
comunicaţii; calculatoare; software de calcu-
lator; cipuri pentru calculatoare; telefoane 
mobile; aparate de fotografiat; cu excepţia 
aparatelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
software-lor pentru permiterea comunicaţiei 
ad-hoc, bazate pe proximitate, de la un dis-
pozitiv la altul, peer-to-peer (P2P) fără utiliza-
rea unui server intermediar; 

 

38   - servicii de telecomunicaţie; servicii de tele-
comunicaţie multimedia; redarea în timp real 
şi distribuirea conţinutului şi datelor media 
audio, audiovizuale şi digitale; furnizarea 
serviciilor de acces a utilizatorilor la Internet. 

 

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.05.01; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 030872 
(220) 2012.03.26 
(730) GALAGAN Irina, MD  

Bd. Traian nr. 17, bloc 1, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

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

 

 
 
(210) 030880 
(220) 2012.03.27 
(730) DND MEDIA S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

 
 

(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; 
 

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

 

 

 
 
(210) 030881 
(220) 2012.03.27 
(730) DND MEDIA S.R.L., MD  

Str. Serghei Lazo nr. 40,  
MD-2004, 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; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 030886 
(220) 2012.03.29 
(730) CARP Eduard, MD  

MD-5911, Albineţul Vechi, Făleşti, 
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; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 030887 
(220) 2012.03.29 
(730) BLAGOSLOVITU Corneliu, MD  

Bd. Dacia nr. 44, bloc 2, ap. 95,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 
VISTERNICEANU Octavian, MD  
Bd. Dacia nr. 30, bloc 2, ap. 49,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.15.09; 02.01.23; 02.01.25; 
02.03.23; 02.03.25; 16.03.01; 27.05.02. 

 

 
 
(210) 030888 
(220) 2012.03.30 
(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) 030905 
(220) 2012.04.02 
(730) Eli Lilly and Company, US  

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 
46285, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - preparate farmaceutice şi anume insulină. 
 

 

 
 
(210) 030906 
(220) 2012.04.02 
(730) Eli Lilly and Company, US  

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 
46285, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice pentru tratamentul can-

cerului. 
 

 

 
 
(210) 030907 
(220) 2012.04.02 
(730) Eli Lilly and Company, US  

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 
46285, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - preparate farmaceutice, şi anume antipsihotice. 
 

 

 
 
(210) 030925 
(220) 2012.04.11 
(730) MORAR CONST S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 1, MD-2081, Bubuieci, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; con-

strucţii nemetalice transportabile; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

 

 
 
(210) 030926 
(220) 2012.04.11 
(730) MORAR CONST S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 1, MD-2081, Bubuieci, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
strucţii nemetalice transportabile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 030927 
(220) 2012.04.06 
(730) IMPERIAL VIN S.A., MD  

MD-7330, Pleşeni, Cantemir, 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). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 030928 
(220) 2012.04.09 
(730) The Coca-Cola Company, US  

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

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(10) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste mate-
riale, necuprinse în alte clase; produse de 
imprimerie; 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; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie şi containere; piepteni şi bureţi; perii 
(cu excepţia pensulelor); material pentru 
perii; material pentru întreţinerea curăţeniei; 
bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucra-
tă (cu excepţia sticlei de construcţie); sti- 
clărie, 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; decoraţiuni 
(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) 19.07.01; 27.05.01; 27.05.05; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 030946 
(220) 2012.04.10 
(730) RUSINVEST, OOO, RU 

Novomytishchenskiy prospekt, 41, korp. 1, 
Mytishchi, Moskovskaya oblast, 141018, 
Federaţia Rusă 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 

 

 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, roşu, ca-
feniu-deschis, cafeniu cu nuanţă de galben, 
cafeniu, verde, verde-deschis, verde-închis, 
verde cu nuanţă de gri. 

(511) NCL(10) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 02.01.02; 18.01.14; 24.11.21; 25.01.15; 
26.03.23; 28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 030947 
(220) 2012.04.12 
(730) POPOVSCHI Oleg, MD  

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 3, ap. 12,  
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, oranj. 
(511) NCL(10) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 

reproducerea sunetului sau imaginilor; in-
strumente pentru comunicaţii, echipament 
necesar pentru accesarea reţelelor globale 
de calculatoare şi de telecomunicaţii, plat-
forme digitale şi software telefonice, cartele 
magnetice, inclusiv cartele magnetice inter-
naţionale SIM preplătite pentru echipamente 
de comunicaţii mobile, post-paid (contractul), 
cartele SIM; telefoane mobile, informaţii des-
cărcabile, în special tonuri de apel, logouri, 
jocuri, imagini de fundal; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.05.01; 10.03.10; 10.03.16; 20.05.11; 
20.05.16; 27.03.15; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 030952 
(220) 2012.04.12 
(730) Auntie Anne's Inc, a Pennsylvania corpo-

ration, US  
Suite 200, 48-50 W. Chestnut Street, Lancaster, 
PA 17603, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
30   - cafea; produse pe bază de covrigi, covrigei, 

covrigi săraţi (pretzel), covrigei-sărăţele, co-
vrigi brezel, covrigei brezel, inclusiv covrigi şi 
covrigei aromaţi, îndulciţi şi moi; crenvurşti în 
aluat, covrigi din aluat de pizza, covrigi cu 
aromă de pizza, covrigei cu aromă de pizza; 
covrigi - tip sandviş; covrigei - tip sandviş; 

 

43   - servicii de restaurant. 
 

 

 
 
(210) 030960 
(220) 2012.04.13 
(730) GRATE Ruslan, MD  

Str. Angela Păduraru nr. 7, ap. 6,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente optice. 
 

 
 
(210) 030961 
(220) 2012.04.13 
(730) GRATE Ruslan, MD  

Str. Angela Păduraru nr. 7, ap. 6,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente optice. 
 

 
 
(210) 030965 
(220) 2012.04.13 
(730) GRATE Ruslan, MD  

Str. Angela Păduraru nr. 7, ap. 6,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente optice. 
 

(531) CFE(5) 26.04.10; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.11; 
27.05.19; 27.05.24. 
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(210) 030966 
(220) 2012.04.17 
(730) The Coca-Cola Company, US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, oranj, verde. 
(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); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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; 

 

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 patise-
rie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop 
de melasă; drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 05.07.11; 05.07.23; 
26.01.15; 26.01.18; 26.01.19; 27.05.02; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 030967 
(220) 2012.04.17 
(730) The Coca-Cola Company, US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: oranj, alb. 
(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); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
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; 
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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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 19.07.01; 19.07.16; 
26.01.15; 26.01.18; 26.01.19; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 030970 
(220) 2012.04.17 
(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),  

Zweigniederlassung Wädenswil, CH  
Moosacherstrasse 2, Au, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în particular preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate pentru 
reglarea creşterii plantelor, preparate chimice 
pentru tratamentul seminţelor, substanţe 
tensioactive, substanţe chimice naturale sau 
artificiale utilizate ca atractanţi sexuali sau 
agenţi de confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, fungicide, erbicide, pesticide. 

 

 
 
(210) 030974 
(220) 2012.04.18 
(730) BETA-MEDICA S.R.L., MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 17/3, ap. 60,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 

dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură. 

 

 
 
(210) 030975 
(220) 2012.04.19 
(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; construcţii metalice tran-
sportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri neelectrice şi fire din metale 
comune; feronerie; articole mici din metal; ţevi 
şi tuburi metalice; produse din metale comune 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie şi containere; 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 necuprinse în alte clase; 

 

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; 19.07.23. 
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(210) 030979 
(220) 2012.04.20 
(730) Kelebek Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi, TR  
Kazim Orbay Cd. No: 45-47 Bomonti, Şişli, 
Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
18   - piele şi piei de animale, tăbăcite sau netă-

băcite, piele artificială, piele rezistentă, piele 
pentru căptuşeală; produse din piele, piele 
artificială sau alte materiale necuprinse în 
alte clase, şi anume genţi, geamantane, por-
tofele, mape, genţi pentru transportarea be-
beluşilor (portbebeuri, genţi de tip cangur), 
cutii şi etuiuri din piele sau piele rezistentă, 
etuiuri pentru carnete de cec, cutii pentru 
carduri, genţi goale de toaletă, genţi goale 
pentru unelte, portchei, pungi pentru bani, 
saci, rucsacuri, serviete, saci pentru cumpă-
rături şi şcoală; umbrele, umbrele de soare, 
bastoane; bice, hamuri, articole de şelărie, 
curele pentru scăriţa de şa şi centuri pentru 
şa; intestine, intestine artificiale (pentru um-
plerea soujouk-ului, salamului şi cârnăciorilor 
etc.); 

 

24   - materiale ţesute, materiale textile neţesute; 
materiale din fibre de sticlă de uz textil, mate-
riale impermeabile pentru gaze; materiale 
impermeabile pentru apă; materiale imitând 
pielea de animale; toate tipurile de căptuşeli, 
materiale de garnitură, materiale de filtrare 
fabricate din textile; draperii, perdele de duş, 
produse textile de uz casnic (necuprinse în 
alte clase), feţe de masă inclusiv fabricate 
din muşama, aşternuturi pentru pat, cearşa-
furi, picheturi, feţe de pernă, cuverturi pentru 
plăpumi, cuverturi pentru fotolii, cuverturi din 
material textil pentru scaune cu trei picioare, 
neadaptabile, şerveţele, covoraşe pentru ru-
găciuni din materiale, aşternuturi din hârtie 
pentru pat, valuri; pilote, pilote fibroase, cu-
verturi; mănuşi pentru baie şi cârpe pentru 
săpunire, prosoape de mâini şi faţă, pro-
soape de baie; materiale de acoperit pereţii, 
ornamente pentru pereţi; batiste din mate-
riale, şerveţele din materiale pentru dema-
chiere; steguleţe, fanioane, etichete din ma-
teriale; cearşafuri în role confecţionate din 
material textil; 

 

25   - îmbrăcăminte fabricată din toate tipurile de 
materiale, cu excepţia îmbrăcămintei de pro-
tecţie exterioară şi de corp; îmbrăcăminte 
fabricată din bumbac pieptănat, tricot, dril, 
piele, hârtie; îmbrăcăminte de sport; haine de 
baie şi de plajă; haine de corp, mănuşi; şo-
sete; încălţăminte: pantofi; cizme înalte, 
cizme; papuci; botine şi părţi ale acestora; 
încălţăminte de sport şi crampoane pentru 
acestea; părţi de pantofi, şi anume tălpi, to-
curi, suporturi pentru picioare, carâmbi; arti-
cole de acoperit capul, pălării, berete, şepci, 
pălării cu cozoroc; produse speciale pentru 
bebeluşi cuprinse în clasa dată: lenjerie tex-
tilă pentru bebeluşi, scutece din materiale 
textile pentru bebeluşi, maiouri, slipuri din 
nailon, bărbiţe (cu excepţia celor din hârtie); 
cravate, papioane, fulare, şaluri, eşarfe de 
acoperit capul, pareo, gulere detaşabile, ban-
dane, bentiţe, manşete, bentiţe pentru frunte, 
brăţări; centuri, bretele pentru pantaloni, jar-
tiere; viziere; 

 

35   - servicii de publicitate prestate de agenţii; ser-
vicii de publicare prestate de agenţii; servicii 
de publicitate şi de publicare prin televiziune, 
radio şi poştă; servicii de întocmire a coloa-
nelor de anunţuri publicitare; servicii de dis-
tribuire a materialelor publicitare; organizare 
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri 
comerciale şi publicitare; servicii de model-
ling pentru publicitate şi promovarea vânză-
rilor; servicii de marketing; servicii de infor-
mare cu privire la marketing; servicii de pro-
movare; servicii de amenajare şi de decorare 
a vitrinelor; servicii de sondaje publice; servi-
cii de relaţii publice; servicii de birou: servicii 
de secretariat, servicii de stenografie, servicii 
de fotocopiere (copierea documentelor), ser-
vicii de dactilografiere, servicii de procesare 
a textelor, servicii de gestionare a fişierelor la 
calculator, servicii de transfer a informaţiilor 
în bazele de date computerizate, servicii de 
sistematizare a informaţiilor în bazele de 
date computerizate, servicii de preluare a 
apelurilor telefonice, servicii de reglementare 
a abonamentelor la ziare, închiriere de ma-
şini şi echipamente de birou, închiriere de 
distribuitoare automate; servicii de consultan-
ţă pentru administrarea comercială (informaţii 
de management); servicii de asistenţă în ma-
nagementul afacerilor pentru managementul 
comercial sau industrial; servicii de consul-
tanţă pentru administrarea şi organizarea 
(restructurarea) afacerilor; servicii de admini-
strare a hotelurilor; servicii de evaluare cu 
privire la afaceri (studiul lucrului şi timpului); 
colectare de informaţii referitoare la afaceri; 
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servicii de căutare a informaţiilor referitoare 
la afaceri (producţie şi metode); servicii sta-
tistice cu privire la afaceri; servicii cu privire 
la personal; servicii ale agenţiilor de plasare 
a forţei de muncă; servicii de testare psiho-
logică pentru selectarea personalului; servicii 
de plasare a forţei de muncă; servicii de 
evidenţă contabilă; servicii de contabilitate; 
servicii de audit; servicii de analiză a preţu-
rilor; servicii de previziuni economice; servicii 
de întocmire a statelor de plată; servicii de 
întocmire a declaraţiilor fiscale; servicii ale 
agenţiilor de import şi export; servicii mana-
geriale pentru artişti; servicii cu privire la pro-
dusele comerciale şi industriale prestate de 
experţi; servicii de pregătire şi organizare a 
licitaţiilor; regruparea, în avantajul terţilor, a 
unei varietăţi de produse, permiţând cumpă-
rătorilor să vadă şi să procure comod produ-
sele date. 

 

 
 
(210) 030982 
(220) 2012.04.18 
(730) ELENA TIMOTINA S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Suveranităţii nr. 11,  
MD-4901, Glodeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Super", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, galben, verde, roşu, 
albastru-deschis, maro, negru. 

 
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.11; 02.03.11; 04.05.02; 
08.07.05; 26.01.14; 26.11.13; 27.05.02; 29.01.15. 

 

 

 
(210) 030983 
(220) 2012.04.11 
(730) VATAVU Andrei, MD  

Calea Ieşilor nr. 16, bloc 2, ap. 48-b,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 031006 
(220) 2012.04.25 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 031010 
(220) 2012.04.26 
(730) NECHITAILO Svyatoslav I., UA  

Str. Zanikoveţkoi 4, ap. 27, 01001, Kiev, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu, verde, galben, negru. 
(511) NCL(10) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.11.11; 24.03.01; 25.01.06; 
27.05.09; 28.05.00; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 031011 
(220) 2012.04.26 
(310) 85/454,955;  85/454,957 
(320) 2011.10.24 
(330) US 
(730) FORD MOTOR COMPANY, US 

One American Road, Dearborn, Michigan 
48126, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
 

12   - vehicule cu motor, şi anume automobile, ca-
mioane, camionete, vehicule tot-teren, precum 
şi piese structurale şi motoare ale acestora; 

 

35   - servicii de distribuire, vânzări angro şi cu 
amănuntul a autovehiculelor noi şi vechi, pie-
selor de schimb şi accesoriilor; promovarea 

vânzării de produse şi servicii ale terţilor în 
domeniul industriei auto prin distribuirea mate-
rialelor promoţionale şi informaţionale cu pri-
vire la produse prin intermediul Internetului, 
distribuirea materialelor imprimate, înregis-
trărilor audio şi video, înregistrărilor TV şi ra-
dio, publicităţii on-line şi concursurilor pro-
moţionale; servicii de vânzare cu amănuntul în 
domeniul automobilelor, pieselor de schimb şi 
accesoriilor pentru automobile; servicii pres-
tate de dealeri în domeniul automobilelor. 

 

 
 
(210) 031014 
(220) 2012.04.26 
(730) NECHITAILO Svyatoslav I., UA  

Str. Zanikoveţkoi 4, ap. 27, 01001, Kiev, 
Ucraina 

(540)  
 

 

 
(591) Culori revendicate: auriu, verde, galben, ne-

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

(531) CFE(5) 05.07.02; 24.03.01; 25.01.06; 27.05.09; 
28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 031030 
(220) 2012.05.03 
(730) Brown-Forman Corporation, a Delaware, 

U.S.A., corporation, US  
850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 
40210, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
33   - băuturi alcoolice, inclusiv băuturi spirtoase 

distilate. 
 

 
 
(210) 031051 
(220) 2012.05.10 
(730) BEZNOS Denis, MD  

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 54, ap. 12,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
19   - parchet; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de magazine. 

 

 
 
(210) 031081 
(220) 2012.05.11 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: gri, argintiu, alb, roşu, 
albastru. 

(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, port-
ţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar 
pentru rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.15; 
24.01.19; 24.09.01; 24.09.24; 25.01.06; 25.01.19; 
27.05.22; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 031082 
(220) 2012.05.11 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, argintiu, alb, roşu, 

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

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

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.15; 
24.01.19; 24.09.01; 24.09.24; 25.01.06; 25.01.19; 
27.05.22; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 031083 
(220) 2012.05.11 
(730) Aktiebolaget Electrolux, SE  

S:t Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, 
Suedia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
07   - aspiratoare; furtunuri pentru aspiratoare; 

duze de aspiraţie pentru aspiratoare; tuburi 
reprezentând piese montate pe maşini. 

 

 
 
(210) 031102 
(220) 2012.05.16 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, alb, roşu, albastru. 
(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-
cinale); articole pentru fumători, inclusiv hâr-
tie pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, 
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; 
chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.15; 
24.01.19; 24.09.01; 24.09.24; 25.01.06; 25.01.19; 
27.05.22; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 031104 
(220) 2012.05.16 
(730) MONSTER ENERGY COMPANY, a Delaware 

corporation, US  
550 Monica Circle, Suite 201, Corona, Cali-
fornia 92880, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - suplimente alimentare în formă lichidă; 
 

30   - ceaiuri preparate, ceaiuri reci (ceai cu gheaţă), 
băuturi pe bază de ceai; ceaiuri aromatizate 
preparate, ceaiuri aromatizate reci (ceai cu 
gheaţă), băuturi pe bază de ceai aromatizate; 

 

32   - băuturi nealcoolice. 
 

 
 
(210) 031107 
(220) 2012.05.21 
(730) GELIBERT S.R.L., MD  

Str. Bălţi nr. 2a,  
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, sur, 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; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.13. 

 

 

 
(210) 031108 
(220) 2012.05.21 
(730) GELIBERT S.R.L., MD  

Str. Bălţi nr. 2a,  
MD-6201, Sîngerei, 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; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 

 
(210) 031111 
(220) 2012.05.18 
(730) ANAMARIA-MED S.R.L., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 202,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru  
 

oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 26.01.13; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.22; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 031114 
(220) 2012.05.17 
(730) Corpora ţia "Arterium", UA  

Ul. Saksaganskogo, 139, 01032, g. Kiev, 
Ucraina 

(540)  
 
 

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

cu utilizarea rădăcinii de nalbă sau extracte-
lor sale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031115 
(220) 2012.05.17 
(730) Ac ţionernoe ob şcestvo otkrîtogo tipa 

"Galicifarm", UA  
ul. Oprîşkovskaia, 6/8, 79000, g. Lvov, Ucraina 

(540)  
 
 

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

cu utilizarea rădăcinii de nalbă sau extracte-
lor sale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031116 
(220) 2012.05.17 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

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

rate farmaceutice şi medicale pentru uz 
uman şi veterinar. 

 

 
 
(210) 031121 
(220) 2012.05.21 
(730) DRAGAN Demian, MD  

Str. Nicolae Bălcescu nr. 5,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.08; 26.04.18. 
 

 
 
(210) 031123 
(220) 2012.05.23 
(730) BOSDON-PRIM S.R.L., MD  

Str. Sfîntul Nicolae nr. 16, MD-2019, 
Codru, 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, 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) 031124 
(220) 2012.05.22 
(730) SOCOLOV Anatolii, MD  

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 23,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 

(511) NCL(10) 
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; 

 

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; 

 

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

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.07; 02.05.01; 02.05.02; 
02.05.03; 02.05.23; 26.04.13; 26.04.14; 27.05.01; 
27.05.08. 

 

 
 
(210) 031125 
(220) 2012.05.22 
(730) SOCOLOV Anatolii, MD  

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 23,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medi-

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

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau 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; 

 

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

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.03. 
 

 
 
(210) 031126 
(220) 2012.05.22 
(730) SOCOLOV Anatolii, MD  

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 23,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 
 

 

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

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 031127 
(220) 2012.05.22 
(730) SOCOLOV Anatolii, MD  

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 23,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

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; 

 

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 
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construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-
cuprinse în alte clase; 

 

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

 

 

 
 
(210) 031128 
(220) 2012.05.23 
(730) ECONORD-IND S.R.L., MD 

Str. A. Puşkin nr. 28,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 031129 
(220) 2012.05.23 
(730) ECONORD-IND S.R.L., MD 

Str. A. Puşkin nr. 28,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 031136 
(220) 2012.05.22 
(730) Le Bridge Corporation Limited S.R.L., 

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

 
 

(540)  

 

 

 

(591) Culori revendicate: roşu, auriu, alb, verde-
închis, verde-deschis, portocaliu, mov, galben. 

(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) 01.15.09; 05.07.11; 25.01.15; 26.01.02; 
26.01.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.07.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 031137 
(220) 2012.05.22 
(730) BESNIER Jeremy David, MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 132, ap. 44, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANDREANI Jerome Robert, MD  
Str. 31 August 1989 nr. 105, ap. 6,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 031138 
(220) 2012.05.22 
(730) COGHITIN Roman, MD  

Str. Vasile Lupu nr. 59, bloc 1, ap. 20,  
MD-2008, 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; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate 
de magazine de firmă; 

 

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

 

 

 
 
(210) 031140 
(220) 2012.05.22 
(730) SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY HOLDING 

LIMITED, CN 
F&D HI-TECH ZONE, ZHOUSHI ROAD, 
SHIYAN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, CHINA 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - dulapuri şi boxe pentru difuzoare; mega-

foane; aparate de monitorizare şi de control 
electrice; difuzoare; dispozitive acustice de 
comunicare; media playere portabile; aparate 
audio personale; camere video; playere 
DVD; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului. 

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.01.02; 26.03.01; 26.03.23; 
26.07.03; 27.01.05; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 031141 
(220) 2012.05.23 
(730) ATLASJET HAVACILIK ANONIM ŞIRKETI, 

TR 
Eski Halkali Yolu Yeşilyurt Mah. Alaçati Evle-
ri Yani No:5/B Florya Istanbul, Turcia 

(540)  

 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
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(511) NCL(10) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii, 
inclusiv servicii de reparare şi de întreţinere a 
aeronavelor; instalare, reparare şi întreţinere 
a maşinilor şi echipamentelor industriale, 
dispozitivelor de comunicare, dispozitivelor 
electronice şi electrice; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; inclusiv servicii 
de transport terestru, aerian şi maritim; închi-
rierea vehiculelor terestre, maritime, aeriene, 
inclusiv organizarea călătoriilor, rezervarea 
biletelor de călătorie, servicii de curier; servi-
cii de parcare, închirierea garajelor, servicii 
de transport prin conducte; operaţiuni de 
salvare (transport); depozitarea mărfurilor, 
preambalarea produselor, ambalarea mărfu-
rilor; servicii de transport şi depozitare a 
deşeurilor. 

 

(531) CFE(5) 26.07.03; 27.05.01; 29.01.01. 

 

 
 
(210) 031144 
(220) 2012.05.24 
(730) VITASANMAX S.R.L., MD  

Str. Mihai Viteazul nr. 21, bloc 1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.10. 

 

 

 
(210) 031145 
(220) 2012.05.24 
(730) MAOL-SAN S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Alba-Iulia nr. 6, bloc 3, 
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 

 

 
 
 

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

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

 

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; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.03; 27.05.09; 27.05.17; 
27.07.01. 

 

 
 
(210) 031146 
(220) 2012.05.24 
(730) AVI CLIMA S.R.L., MD  

MD-6220, Cotiujenii Mici, Sîngerei,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
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) 01.03.02; 01.03.15; 26.15.01; 27.05.01; 
27.05.10. 

 

 
 
(210) 031147 
(220) 2012.05.25 
(730) XALATAN S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 184, ap. 7,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lus-
truire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfu-
merie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

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. 

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 03.13.24; 27.05.01. 

 

 

 
(210) 031149 
(220) 2012.05.24 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

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

rate farmaceutice şi medicale pentru uz 
uman şi veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 031150 
(220) 2012.05.25 
(730) NICHIFOROV Radion, MD  

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 18, bloc 2, ap. 32,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lus-
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truire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfu-
merie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

 

 
 
(210) 031151 
(220) 2012.05.25 
(730) NICHIFOROV Radion, MD  

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 18, bloc 2, ap. 32,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 031152 
(220) 2012.05.25 
(730) NICHIFOROV Radion, MD  

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 18, bloc 2, ap. 32,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lus-
truire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfu-
merie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

 

 
 

(210) 031153 
(220) 2012.05.25 
(730) NICHIFOROV Radion, MD  

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 18, bloc 2, ap. 32,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 031154 
(220) 2012.05.25 
(730) NICHIFOROV Radion, MD  

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 18, bloc 2, ap. 32,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 031155 
(220) 2012.05.25 
(730) ISTRATI Dumitru, MD  

Str. Independenţei nr. 50, ap. 8,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 

 

 
 

 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "kinder", "club", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(511) NCL(10) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 01.01.04; 01.01.10; 01.15.03; 01.15.21; 
18.01.11; 18.01.12; 18.01.23; 27.03.15; 27.05.01; 
27.05.07. 

 

 
 
(210) 031156 
(220) 2012.05.25 
(730) Astellas Pharma Europe B.V., NL  

Elisabethhof 19, NL- 2353 EW Leiderdorp, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice; preparate farmaceuti-

ce pentru tratamentul bolilor, stărilor şi tulbu-
rărilor dermatologice; preparate farmaceutice 
topice. 

 

 

 
 
(210) 031164 
(220) 2012.05.30 
(730) GLAVZPLASAN S.R.L., MD  

Str. M. Lomonosov nr. 151,  
MD-5401, Rezina, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
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; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice trans-
portabile; materiale metalice pentru căile fe-
rate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; 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. 

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.06; 26.01.21; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 031165 
(220) 2012.05.29 
(730) CGC LEGAL PROIECT S.R.L., MD  

Str. Ismail nr. 33, of. 610,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 27.05.02; 27.05.07; 27.05.09. 

 

 
 
(210) 031168 
(220) 2012.05.28 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota  Motor Corporation), 
JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
12   - vehicule; mijloace de transport cu motor, 

automobile, părţi şi accesorii pentru toate 
produsele sus-menţionate. 

 

(531) CFE(5) 14.07.15; 26.01.01; 26.01.05; 26.01.11; 
26.01.20. 

 

 

(210) 031169 
(220) 2012.06.04 
(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) 031170 
(220) 2012.05.29 
(730) BORDEI Gheorghe, MD  

Str. Miron Costin, MD-4438,  
Sipoteni, Călăraşi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
32   - ape; ape minerale naturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.01; 26.01.16; 26.02.07; 27.05.01; 
27.05.09. 

 

 
 
(210) 031172 
(220) 2012.05.30 
(730) NANO DECOR S.R.L., MD  

Str. Uzinelor nr. 11,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(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-
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; 

 

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

 

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; 

 

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; 

 

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

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.13.01; 01.15.21; 26.01.06; 26.01.18; 
26.01.24; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 031173 
(220) 2012.05.30 
(730) NANO INDUSTRIAL S.R.L., MD  

Str. Uzinelor nr. 11,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.13.01; 01.13.15; 26.01.06; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 031174 
(220) 2012.06.01 
(730) INCOMLAC S.A., MD  

Calea Ieşilor nr. 180,  
MD-3114, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: galben, alb, cafeniu. 
(511) NCL(10) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.23; 08.01.18; 25.01.15; 26.01.05; 
26.11.21; 27.05.02; 27.05.09; 29.01.13. 

 

 

 
(210) 031182 
(220) 2012.05.31 
(730) DICUSAR Denis, MD  

Str. V. Dokuceaev nr. 36,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 

reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acus-
tice; compact-discuri, DVD-uri şi alte supor-
turi de stocare a datelor; mecanisme pentru 
aparate cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament pentru prelu-
crarea informaţiei, calculatoare; software de 
calculatoare; extinctoare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 031183 
(220) 2012.06.01 
(730) STONEX EUROPE SRL, IT 

Via Zucchi, 1-20900 Monza, Italia 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de semnali-

zare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau ima-
ginilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi 
alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea in-
formaţiei, calculatoare; software de calcula-
toare. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.22; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 031184 
(220) 2012.06.01 
(730) KOVAL Anatoli, MD  

Bd. Moscova nr. 2, ap. 70,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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) 031188 
(220) 2012.06.01 
(730) MONSTER ENERGY COMPANY, a Delaware 

corporation, US  
550 Monica Circle, Suite 201, Corona, Cali-
fornia 92880, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - suplimente alimentare; 
 

32   - băuturi nealcoolice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 031210 
(220) 2012.06.07 
(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) 031215 
(220) 2012.06.05 
(730) MIGDAL-P S.A., MD  

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

 
 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031226 
(220) 2012.06.08 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale pentru uz uman 
şi veterinar. 

 

 
 
(210) 031229 
(220) 2012.06.08 
(730) SPORTMARKET S.R.L., MD  

Str. Octavian Goga nr. 12,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

zare temporară. 
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(531) CFE(5) 08.01.04; 08.05.25; 08.07.08; 19.03.01; 
26.04.09; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.09; 27.07.11. 

 

 
 
(210) 031230 
(220) 2012.06.13 
(730) PÎRGARU Sergiu, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc 2, ap. 110,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "com", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.15.08; 26.03.07; 26.04.18; 26.07.15; 
26.11.13; 27.05.11. 

 

 

 
(210) 031231 
(220) 2012.06.12 
(730) ProCredit Bank S.A., banc ă comercial ă, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 65, of. 901,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.01; 26.11.12; 26.11.21; 26.13.01. 

 

 

 
(210) 031232 
(220) 2012.06.12 
(730) ProCredit Bank S.A., banc ă comercial ă, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 65, of. 901,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.01; 26.11.12; 26.11.21; 26.13.01; 
28.05.00. 

 

 

 
(210) 031233 
(220) 2012.06.12 
(730) ProCredit Bank S.A., banc ă comercial ă, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 65, of. 901,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.01; 26.11.12; 26.11.21; 26.13.01. 
 

 
 
(210) 031234 
(220) 2012.06.11 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
32   - bere; ape minerale gazoase sau negazoase; 

apă de masă; apă tonică; limonadă; sucuri 
din fructe sau legume; băuturi pe bază de 
fructe sau legume; şerbeturi (lichide); siropuri 
şi alte preparate pentru pregătirea băuturilor, 
extracte nealcoolice din fructe sau legume; 
băuturi ce conţin fermenţi lactaţi, băuturi to-
nice, băuturi nealcoolice răcoritoare, cvas de 
pâine, cvas de fructe uscate, cvas de casă, 
cvas ţărănesc; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comer-
ciale; organizarea şi desfăşurarea prezentă-
rilor comerciale; comercializarea băuturilor 
răcoritoare, cvasului şi a berii; operaţii de 
export-import; servicii de comercializare pen-
tru terţi prestate de magazine specializate, 
supermarketuri, hipermarketuri. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031235 
(220) 2012.06.11 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10) 
32   - bere; ape minerale gazoase şi negazoase; 

apă de masă; apă tonică; limonadă; sucuri 
din fructe sau legume; băuturi pe bază de 
fructe sau legume; şerbeturi (lichide); siropuri 
şi alte preparate pentru pregătirea băuturilor, 
extracte nealcoolice din fructe sau legume; 
băuturi ce conţin fermenţi lactaţi, băuturi to-
nice, băuturi nealcoolice răcoritoare, cvas de 
pâine, cvas de fructe uscate, cvas de casă, 
cvas ţărănesc; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comer-
ciale; organizarea şi desfăşurarea prezentări-
lor comerciale; comercializarea băuturilor 
răcoritoare, cvasului şi a berii; operaţii de 
export-import; servicii de comercializare pen-
tru terţi prestate de magazine specializate, 
supermarketuri, hipermarketuri. 

 

 

 
 
(210) 031237 
(220) 2012.06.11 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

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

(540)  
 
 

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

sorii pentru acestea; automobile, vehicule 
electrice, inclusiv maşini electrice, autofur-
goane, camioane, furgoane, vehicule tot-
teren, autobuze, vehicule de agrement, au-
tomobile de sport, automobile de curse, 
autoîncărcătoare cu furcă, tractoare-remor-
chere, piese de construcţie şi accesorii pen-
tru produsele menţionate; vehicule cu două 
roţi cu motor, biciclete, precum şi piese şi 
accesorii pentru acestea; cărucioare; bascu-
latoare de vagoane, împingătoare de vago-
nete, dispozitive de deplasare a vagoanelor; 
tractoare; motoare şi motoare pentru vehi-
cule terestre; axe pentru vehicule; transmisii 
de putere şi angrenaje pentru maşini şi me-
canisme; amortizoare; frâne; motoare de 
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curent alternativ şi continuu pentru vehicule 
terestre; sisteme de semnalizare antifurt; 
aplicaţii de cauciuc autoadezive pentru repa-
raţia anvelopelor şi camerelor de aer ale 
anvelopelor; 

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi angro a 
diferitor produse, şi anume a automobilelor, 
pieselor şi accesoriilor acestora (cu excepţia 
transportării lor); reclama automobilelor; difu-
zarea cunoştinţelor în rândul publicului cu 
privire la mijloacele de transport electrice şi 
modificările stilului de viaţă, cauzate de aces-
tea; furnizarea site-urilor web, care conţin 
informaţii pentru consumatori cu privire la 
automobilele electrice şi informaţii cu privire 
la achiziţionarea unor asemenea automobile; 
agenţii de vânzare a automobilelor; furniza-
rea informaţiei cu privire la vehiculele elec-
trice, şi anume a informaţiei pentru consuma-
tori cu privire la produse şi a informaţiei cu 
privire la compararea preţurilor; promovarea 
produselor şi serviciilor pentru terţi prin in-
termediul administrării programelor de prime 
de stimulare, care includ distribuirea reduce-
rilor în funcţie de distanţa parcursă de mij-
loacele de transport electrice; servicii de in-
formare, şi anume furnizarea informaţiei cu 
privire la compararea preţurilor la benzină; 

 

37   - reparaţia şi întreţinerea tehnică a automobi-
lelor, mijloacelor de transport electrice, inclu-
siv a electromobilelor, autofurgoanelor, auto-
camioanelor, furgoanelor, vehiculelor tot-
teren, autobuzelor, mijloacelor de transport 
pentru agrement, automobilelor sportive, 
automobilelor de cursă, cărucioarelor stivui-
toare, tractoarelor-remorchere, precum şi a 
pieselor şi accesoriilor constructive pentru 
mijloacele de transport menţionate; furniza-
rea informaţiei cu privire la reparaţia şi între-
ţinerea tehnică a automobilelor, mijloacelor 
de transport electrice, inclusiv a electromobi-
lelor, autofurgoanelor, autocamioanelor, fur-
goanelor, vehiculelor tot-teren, autobuzelor, 
mijloacelor de transport pentru agrement, 
automobilelor sportive, automobilelor de 
cursă, cărucioarelor stivuitoare, tractoarelor-
remorchere, precum şi a pieselor şi acceso-
riilor constructive pentru mijloacele de trans-
port menţionate; reparaţia şi întreţinerea 
tehnică a maşinilor şi instrumentelor de 
măsurare şi încercare; reparaţia şi întreţi-
nerea tehnică a dispozitivelor, instalaţiilor şi 
aparatelor de distribuire şi reglare a puterii; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a converti-
zoarelor rotative; reparaţia şi întreţinerea 
tehnică a compensatoarelor de fază; repara-

ţia şi întreţinerea tehnică a dispozitivelor pen-
tru încărcarea acumulatoarelor; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a bateriilor, acumulatoa-
relor şi elementelor galvanice; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a motoarelor cu ardere 
internă; reparaţia şi întreţinerea tehnică a 
pieselor motoarelor cu ardere internă; repa-
raţia şi întreţinerea tehnică a demaroarelor 
motoarelor, cu excepţia celor pentru vehicule 
terestre; reparaţia şi întreţinerea tehnică a 
pieselor motoarelor de curent alternativ şi 
continuu; reparaţia şi întreţinerea tehnică a 
generatoarelor de curent alternativ şi conti-
nuu; reparaţia şi întreţinerea tehnică a gene-
ratoarelor electrice; reparaţia şi întreţinerea 
tehnică a conductoarelor şi cablurilor elec-
trice; reparaţia şi întreţinerea tehnică a dis-
pozitivelor şi aparatelor de telecomunicaţii; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a aparatelor 
telefonice; reparaţia şi întreţinerea tehnică a 
pieselor şi accesoriilor pentru dispozitive şi 
aparate de telecomunicaţii; reparaţia şi între-
ţinerea tehnică a dispozitivelor telematice 
pentru mijloace de transport; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a dispozitivelor de infor-
mare automată cu privire la finalizarea 
încărcării; reparaţia şi întreţinerea tehnică a 
sistemelor de navigaţie a automobilelor; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a dispozitive-
lor, instalaţiilor şi aparatelor electronice şi a 
părţilor lor; reparaţia şi întreţinerea tehnică a 
sistemelor de telecomandă; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a electrozilor; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a miezurilor magnetice; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a conductoa-
relor de rezistenţă înaltă; servicii de asistenţă 
rutieră, inclusiv recepţionarea apelurilor cu 
solicitarea acordării primului ajutor, înlocuirea 
pneurilor dezumflate, livrarea de urgenţă a 
combustibilului, lansarea acumulatorului de 
la o sursă externă şi livrarea urgentă a acu-
mulatorului; furnizarea informaţiei cu privire 
la starea vehiculului, şi anume a informaţiei 
cu privire la starea de încărcare, la timpul 
necesar pentru o încărcare completă, la sta-
rea de deconectare şi la încărcarea 
completă; furnizarea informaţiei cu privire la 
starea vehiculului, şi anume de avertizare a 
conducătorului auto despre necesitatea co-
nectării vehiculului său pentru reîncărcarea 
acumulatorului; deservirea tehnică a mijloa-
celor de transport, şi anume expedierea avi-
zelor electronice prin Internet, care notifică 
proprietarii de vehicule despre termenul de 
întreţinere tehnică a acestora. 
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(210) 031238 
(220) 2012.06.11 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR  

# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
35   - servicii de comerţ cu amănuntul şi angro cu 

privire la vehicule, aparate de locomoţie te-
restră, aeriană sau navală, anvelope, camere 
de aer, materiale de reparaţie pentru anve-
lope şi camere de aer, centuri, jante de roţi, 
roţi, amortizoare, frâne, benzi de rulare pen-
tru anvelope, şine de ghidaj, piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate; promo-
varea vânzărilor pentru terţi în domeniul 
vânzării şi cumpărării vehiculelor, aparatelor 
de locomoţie terestră, aeriană sau navală, 
anvelopelor, camerelor de aer, materialelor 
de reparaţie pentru anvelope şi camere de 
aer, centurilor, jantelor de roţi, roţilor, amorti-
zoarelor, frânelor, benzilor de rulare pentru 
anvelope, şinelor de ghidaj, pieselor şi acce-
soriilor pentru produsele sus-menţionate; 
agenţii de import-export; promovarea vânză-
rilor (pentru terţi); studiul pieţei; asistenţă în 
conducerea întreprinderilor comerciale şi 
industriale; prezentare de produse; cercetări 
pentru afaceri; distribuire de eşantioane; 
consultanţă profesională în afaceri; organi-
zare de expoziţii în scopuri comerciale sau 
publicitare. 

 

 
 
(210) 031239 
(220) 2012.06.11 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR  

# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
37   - reparaţia camerelor de aer; întreţinerea şi 

reparaţia autovehiculelor; reşaparea anvelo-
pelor; vulcanizarea anvelopelor (reparaţie);  
 

spălarea autovehiculelor; staţii de servicii 
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere); 
tratament contra zgomotului pentru vehicule; 
lustruirea vehiculelor; tratament contra ruginii 
pentru vehicule; curăţarea vehiculelor. 

 

 
 
(210) 031240 
(220) 2012.06.11 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR  

# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru, gri. 
(511) NCL(10) 
35   - servicii de comerţ cu amănuntul şi angro cu 

privire la vehicule, aparate de locomoţie te-
restră, aeriană sau navală, anvelope, camere 
de aer, materiale de reparaţie pentru anve-
lope şi camere de aer, centuri, jante de roţi, 
roţi, amortizoare, frâne, benzi de rulare pen-
tru anvelope, şine de ghidaj, piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate; promo-
varea vânzărilor pentru terţi în comerţul vehi-
culelor, aparatelor de locomoţie terestră, 
aeriană sau navală, anvelopelor, camerelor 
de aer, materialelor de reparaţie pentru an-
velope şi camere de aer, centurilor, jantelor 
de roţi, roţilor, amortizoarelor, frânelor, benzi-
lor de rulare pentru anvelope, şinelor de ghi-
daj, pieselor şi accesoriilor pentru produsele 
sus-menţionate; agenţii de import-export; 
promovarea vânzărilor (pentru terţi); studiul 
pieţei; asistenţă în conducerea întreprinderi-
lor comerciale şi industriale; prezentare de 
produse; cercetări pentru afaceri; distribuire 
de eşantioane; consultanţă profesională în 
afaceri; organizare de expoziţii în scopuri 
comerciale sau publicitare. 

 

(531) CFE(5) 03.07.17; 18.01.21; 26.11.12; 26.13.25; 
27.05.07; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 031241 
(220) 2012.06.11 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR  

# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru, gri. 
(511) NCL(10) 
37   - reparaţia camerelor de aer; întreţinerea şi 

reparaţia autovehiculelor; reşaparea anvelo-
pelor; vulcanizarea anvelopelor (reparaţie); 
spălarea autovehiculelor; staţii de servicii 
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere); 
tratament contra zgomotului pentru vehicule; 
lustruirea vehiculelor; tratament contra ruginii 
pentru vehicule; curăţarea vehiculelor. 

 

(531) CFE(5) 03.07.17; 18.01.21; 26.11.12; 26.13.25; 
27.05.07; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 

 
(210) 031242 
(220) 2012.06.11 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR  

# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(10) 
35   - servicii de comerţ cu amănuntul şi angro cu 

privire la vehicule, aparate de locomoţie te-
restră, aeriană sau navală, anvelope, camere 
de aer, materiale de reparaţie pentru anve-
lope şi camere de aer, centuri, jante de roţi, 
roţi, amortizoare, frâne, benzi de rulare pen-
tru anvelope, şine de ghidaj, piese şi acceso-
rii pentru produsele sus-menţionate; promo-
varea vânzărilor pentru terţi în comerţul vehi-
culelor, aparatelor de locomoţie terestră, 
aeriană sau navală, anvelopelor, camerelor 
de aer, materialelor de reparaţie pentru an-
velope şi camere de aer, centurilor, jantelor 
de roţi, roţilor, amortizoarelor, frânelor, benzi-
lor de rulare pentru anvelope, şinelor de ghi-
daj, pieselor şi accesoriilor pentru produsele 
sus-menţionate; agenţii de import-export; 
promovarea vânzărilor (pentru terţi); studiul 
pieţei; asistenţă în conducerea întreprinderi-
lor comerciale şi industriale; prezentare de 
produse; cercetări pentru afaceri; distribuire 
de eşantioane; consultanţă profesională în 

afaceri; organizare de expoziţii în scopuri 
comerciale sau publicitare. 

 

 

 
 
(210) 031243 
(220) 2012.06.11 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR  

# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(10) 
37   - reparaţia camerelor de aer; întreţinerea şi 

reparaţia autovehiculelor; reşaparea anvelo-
pelor; vulcanizarea anvelopelor (reparaţie); 
spălarea autovehiculelor; staţii de servicii 
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere); 
tratament contra zgomotului pentru vehicule; 
lustruirea vehiculelor; tratament contra ruginii 
pentru vehicule; curăţarea vehiculelor. 

 

 
 
(210) 031244 
(220) 2012.06.11 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR  

# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru, gri. 
(511) NCL(10) 
35   - servicii de comerţ cu amănuntul şi angro cu 

privire la vehicule, aparate de locomoţie 
terestră, aeriană sau navală, anvelope, ca-
mere de aer, materiale de reparaţie pentru 
anvelope şi camere de aer, centuri, jante de 
roţi, roţi, amortizoare, frâne, benzi de rulare 
pentru anvelope, şine de ghidaj, piese şi 
accesorii pentru produsele sus-menţionate; 
promovarea vânzărilor pentru terţi în 
comerţul vehiculelor, aparatelor de locomoţie 
terestră, aeriană sau navală, anvelopelor, 
camerelor de aer, materialelor de reparaţie 
pentru anvelope şi camere de aer, centurilor, 
jantelor de roţi, roţilor, amortizoarelor, frâne-
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lor, benzilor de rulare pentru anvelope, 
şinelor de ghidaj, pieselor şi accesoriilor pen-
tru produsele sus-menţionate; agenţii de 
import-export; promovarea vânzărilor (pentru 
terţi); studiul pieţei; asistenţă în conducerea 
întreprinderilor comerciale şi industriale; pre-
zentare de produse; cercetări pentru afaceri; 
distribuire de eşantioane; consultanţă profe-
sională în afaceri; organizare de expoziţii în 
scopuri comerciale sau publicitare. 

 

(531) CFE(5) 03.07.17; 18.01.21; 26.11.12; 26.13.25; 
27.05.07; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 031245 
(220) 2012.06.11 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR  

# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru, gri. 
(511) NCL(10) 
37   - reparaţia camerelor de aer; întreţinerea şi 

reparaţia autovehiculelor; reşaparea anvelo-
pelor; vulcanizarea anvelopelor (reparaţie); 
spălarea autovehiculelor; staţii de servicii 
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere); 
tratament contra zgomotului pentru vehicule; 
lustruirea vehiculelor; tratament contra ruginii 
pentru vehicule; curăţarea vehiculelor. 

 

(531) CFE(5) 03.07.17; 18.01.21; 26.11.12; 26.13.25; 
27.05.07; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 031246 
(220) 2012.06.11 
(730) TURTA Teodor, MD  

Str. Gh. Asachi nr. 64, bloc 1, ap. 39,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031248 
(220) 2012.06.12 
(730) PROSECUTOR S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 202, bloc 2, 
of. 401,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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) 02.01.01; 02.01.02; 05.03.17; 23.01.01; 
24.01.08; 26.01.14. 

 

 
 
(210) 031249 
(220) 2012.06.07 
(730) ORHEI-VIT S.A., MD 

Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - alimente dietetice pentru copii, alimente pen-

tru copii în formă de sucuri, piureuri, paste 
alimentare din fructe şi legume, deserturi din 
fructe şi legume, piureuri cu pulpă din fructe 
şi legume, băuturi naturale din fructe şi le-
gume pentru alimentarea copiilor; 

 

29   - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; 
jeleuri, dulceţuri, compoturi, inclusiv con-
serve şi semiconserve din legume, din fructe, 
din sucuri de legume, de fructe; marmelade, 
deserturi din fructe; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată, zahăr, miere, sosuri, 
mirodenii; 

 

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) 031250 
(220) 2012.06.07 
(730) ORHEI-VIT S.A., MD 

Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - alimente dietetice pentru copii, alimente pen-

tru copii în formă de sucuri, piureuri, paste 
alimentare din fructe şi legume, deserturi din 
fructe şi legume, piureuri cu pulpă din fructe 
şi legume, băuturi naturale din fructe şi le-
gume pentru alimentarea copiilor; 

 

29   - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; 
jeleuri, dulceţuri, compoturi, inclusiv con-
serve şi semiconserve din legume, din fructe, 
din sucuri de legume, de fructe; marmelade, 
deserturi din fructe; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată, zahăr, miere, sosuri, 
mirodenii; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 031251 
(220) 2012.06.13 
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 031252 
(220) 2012.06.13 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., întreprin-

dere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 

 
 
(210) 031253 
(220) 2012.06.13 
(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; plasturi şi materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plom-
barea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031256 
(220) 2012.06.13 
(730) EPIDAVR S.R.L., firm ă, MD 

Str. Uzinelor nr. 143,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.18. 

 

 

 
(210) 031257 
(220) 2012.06.13 
(730) EPIDAVR S.R.L., firm ă, MD 

Str. Uzinelor nr. 143,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

aeriană sau navală; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.08; 03.07.17; 24.01.05; 25.01.06; 
26.11.08; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 031266 
(220) 2012.06.14 
(730) MONSTER ENERGY COMPANY, a Dela-

ware corporation, US  
550 Monica Circle, Suite 201, Corona, Cali-
fornia 92880, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - suplimente alimentare în formă lichidă; 
 

30   - ceaiuri preparate, ceaiuri reci şi ceai cu 
gheaţă, băuturi pe bază de ceai; ceaiuri aro- 
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matizate preparate, ceaiuri aromatizate reci 
şi ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai 
aromatizate; 

 

32   - băuturi nealcoolice. 
 

 

 
 
(210) 031269 
(220) 2012.06.15 
(730) NEWMAN Kevin, CA  

Suite 1800, #130 King Street West, Toronto, 
Ontario, Canada, M5X1E3  

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 031280 
(220) 2012.06.15 
(730) Astellas Pharma Europe B.V., NL  

Elisabethhof 19, NL- 2353 EW Leiderdorp, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - preparate farmaceutice; preparate farmaceu-

tice pentru tratamentul bolilor, stărilor şi 
tulburărilor dermatologice; preparate farma-
ceutice topice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031281 
(220) 2012.06.14 
(730) ROYAL SERVISIS Ltd., BG  

Bl. Kniaz Alexandr Dondukov nr. 34 A, et. 3, 
ap. 16, gr. Sofia, raion Oborishe, Bulgaria 

 
 
 
 

(540)  
 

 

 
 

 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate cifrele şi elementele verbale, 
cu excepţia cuvântului "BLOOD" şi a 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: bordo, bordo-închis, auriu, 
maro, alb, roşu. 

(511) NCL(10) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.01.05; 03.07.01; 03.07.16; 19.03.03; 
19.03.24; 24.01.09; 24.01.18; 25.07.15; 26.03.23; 
29.01.15. 

 

 

 
(210) 031282 
(220) 2012.06.14 
(730) ROYAL SERVISIS Ltd., BG  

Bl. Kniaz Alexandr Dondukov nr. 34 A, et. 3, 
ap. 16, gr. Sofia, raion Oborishe, Bulgaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 7/2012                     TRADEMARKS 
 

 90

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate cifrele şi elementele verbale, 
cu excepţia cuvântului "BLOOD" şi a exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: bordo, bordo-închis, auriu, 
roşu, maro, alb. 

(511) NCL(10) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.01.05; 03.07.01; 03.07.16; 19.03.03; 
19.03.24; 24.01.09; 24.01.18; 25.07.15; 26.03.23; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 031283 
(220) 2012.06.14 
(730) ROYAL SERVISIS Ltd., BG  

Bl. Kniaz Alexandr Dondukov nr. 34 A, et. 3, 
ap. 16, gr. Sofia, raion Oborishe, Bulgaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate cifrele şi elementele verbale, 
cu excepţia cuvântului "BLOOD" şi a exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: bordo, bordo-închis, auriu, 
roşu, albastru, maro, alb. 

(511) NCL(10) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.01.05; 03.07.01; 03.07.16; 19.03.03; 
19.03.24; 24.01.09; 24.01.18; 25.07.15; 26.03.23; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 031284 
(220) 2012.06.15 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI, reprezentan ţa companiei turce şti, 
MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali- 
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mente dietetice de uz medical, alimente pen-
tru sugari; suplimente dietetice pentru oameni; 
plasturi şi materiale pentru pansamente; dez-
infectante. 

 

 
 
(210) 031285 
(220) 2012.06.15 
(730) FARM MEAT PROCESSING S.R.L., 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 031286 
(220) 2012.06.15 
(730) ITALIANA CAFFE S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde, roşu, maro. 

(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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de magazine; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 24.07.23; 26.03.02; 26.03.14; 
26.03.16; 26.03.18; 27.05.07; 27.05.11; 27.05.22; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 031287 
(220) 2012.06.19 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 031288 
(220) 2012.06.18 
(730) STICLĂMONT S.A., MD 

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

(540)  
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(511) NCL(10) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 
 
(210) 031289 
(220) 2012.06.18 
(730) STICLĂMONT S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 

 
 
(210) 031290 
(220) 2012.06.18 
(730) STICLĂMONT S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 
 
(210) 031291 
(220) 2012.06.18 
(730) STICLĂMONT S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 
 
(210) 031292 
(220) 2012.06.18 
(730) STICLĂMONT S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 

 
(210) 031293 
(220) 2012.06.18 
(730) STICLĂMONT S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 
 
(210) 031294 
(220) 2012.06.18 
(730) STICLĂMONT S.A., MD 

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

(540)  
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(511) NCL(10) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 
 
(210) 031295 
(220) 2012.06.18 
(730) STICLĂMONT S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 
 
(210) 031296 
(220) 2012.06.18 
(730) STICLĂMONT S.A., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.11.13; 27.05.11. 
 

(210) 031298 
(220) 2012.06.18 
(730) MORAR Victoria, MD  

Str. Pietrarilor nr. 14, bloc 3, ap. 5,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 031304 
(220) 2012.06.20 
(730) TERENTII Serghei, MD  

Str-la Teatrului nr. 5, ap. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - substanţe de uz medical; aditive biologic 

active, fitopreparate; 
 

35   - servicii pentru promovarea şi comercializarea 
angro şi cu amănuntul a produselor indicate 
în clasa 05; servicii de export; servicii de 
import. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031305 
(220) 2012.06.20 
(730) TERENTII Serghei, MD  

Str-la Teatrului nr. 5, ap. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
03   - preparate cosmetice; 
 

05   - substanţe de uz medical; aditive biologic ac-
tive, fitopreparate; 
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35   - servicii pentru promovarea şi comercializarea 
angro şi cu amănuntul a produselor indicate 
în clasele 03 şi 05; servicii de export; servicii 
de import. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031306 
(220) 2012.06.20 
(730) TERENTII Serghei, MD  

Str-la Teatrului nr. 5, ap. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - substanţe de uz medical; aditive biologic ac-

tive, fitopreparate; 
 

35   - servicii pentru promovarea şi comercializarea 
angro şi cu amănuntul a produselor indicate 
în clasa 05; servicii de export; servicii de 
import. 

 

 
 
(210) 031307 
(220) 2012.06.20 
(730) TERENTII Serghei, MD  

Str-la Teatrului nr. 5, ap. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
03   - preparate cosmetice; 
 

05   - substanţe de uz medical; aditive biologic ac-
tive, fitopreparate; 

 

35   - servicii pentru promovarea şi comercializarea 
angro şi cu amănuntul a produselor indicate 
în clasele 03 şi 05; servicii de export; servicii 
de import. 

 

 
 
(210) 031314 
(220) 2012.06.21 
(730) MILEŞTI-VIN S.A., MD 

MD-6432, Nisporeni, Mileşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 031318 
(220) 2012.06.20 
(730) CENTRUL DE TELECOMUNICAŢII  

SPECIALE, întreprindere de stat, MD  
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1,  
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, albastru. 
(511) NCL(10) 
38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.01.15; 27.05.09; 27.05.12; 27.05.22; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 031319 
(220) 2012.06.21 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, 
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chi-
mice şi/sau biologice pentru managementul 
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stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale pentru 
uz în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi 
de confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide; 

 

31   - produse agricole, horticole şi forestiere, şi 
anume seminţe, boabe, seminţe sau părţi 
vegetale ale plantelor tratate cu pesticide 
şi/sau produse chimice/biologice, neincluse 
în alte clase. 

 

 

 
(210) 031320 
(220) 2012.06.21 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, 
Germania 

(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(10) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chi-
mice şi/sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro- 
 
 
 
 
 
 
 

duse chimice naturale sau artificiale pentru 
uz în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi 
de confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide; 

 

31   - produse agricole, horticole şi forestiere, şi 
anume seminţe, boabe, seminţe sau părţi ve-
getale ale plantelor tratate cu pesticide şi/sau 
produse chimice/biologice, neincluse în alte 
clase. 

 

 

 
 
(210) 031321 
(220) 2012.06.22 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-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 mes-
tecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi 
ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); arti-
cole 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. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 

(111) 21247 
(151) 2011.05.14 
(181) 2019.12.28 
(210) 026442 
(220) 2009.12.28 
(730) BULAI Natalia, MD  

Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Cristalină", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, mov, sur, kaki. 
(511) NCL(9) 
32   - ape minerale şi gazoase. 
 

(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.15; 24.01.15; 24.01.18; 
24.09.02; 25.01.15; 27.05.03; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 21248 
(151) 2011.05.15 
(181) 2019.12.28 
(210) 026443 
(220) 2009.12.28 
(730) BULAI Natalia, MD  

Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Cristalină", "Apă minera-
lă naturală de masă", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

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

(511) NCL(9) 
32   - ape minerale şi gazoase. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 07.01.13; 19.07.01; 24.01.15; 
24.01.18; 24.09.02; 25.01.15; 27.05.03; 29.01.14. 

 

 
 
(111) 22251 
(151) 2012.05.27 
(181) 2021.05.12 
(210) 029213 
(220) 2011.05.12 
(730) SIRCOVSCHI Veaceslav, MD  

Str-la M. Gorki nr. 2,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ŞCOALA", "AUTO", 
"DRIVE", "EXPERT", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, alb, negru, roşu, 
violet. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 18.01.09; 26.04.03; 26.04.07; 27.05.02; 
29.01.15. 

 

 
 
(111) 22514 
(151) 2012.03.23 
(181) 2020.05.17 
(210) 027131 
(220) 2010.05.17 
(730) POJOGA Cătălina, MD  

Str. Jukovski nr. 2,  
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
45   - servicii de siguranţă pentru protejarea bunu-

rilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale 

oferite de către terţi destinate să satisfacă 
nevoile indivizilor. 

 
 
 
(111) 22582 
(151) 2012.04.05 
(181) 2021.01.18 
(210) 028420 
(220) 2011.01.18 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(111) 22629 
(151) 2012.04.17 
(181) 2021.03.17 
(210) 028888 
(220) 2011.03.17 
(730) OAO "Compania UNIMILK", RU  

127015, Moscova, ul. Viatskaia nr. 27, korp. 13-14, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - plasturi şi materiale pentru pansamente; ma-

teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru 
mulaje dentare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

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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(111) 22654 
(151) 2012.04.23 
(181) 2020.12.16 
(210) 028313 
(220) 2010.12.16 
(730) NEOTEC S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 18, ap. 56,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

de gătit, de refrigerare, de uscare, toate des-
tinate preparării cafelei; 

 

30   - cafea, produse din cafea, înlocuitori de cafea; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.10; 27.05.11. 
 

 
 
(111) 22685 
(151) 2012.05.03 
(181) 2021.03.21 
(210) 028904 
(220) 2011.03.21 
(730) Kraft Foods Global Brands LLC, US  

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

 
 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
30   - biscuiţi, fursecuri şi crackere. 
 

(531) CFE(5) 05.03.06; 08.01.10; 24.13.04; 26.01.04. 
 

 
 
(111) 22701 
(151) 2012.05.06 
(181) 2021.05.27 
(210) 029303 
(220) 2011.05.27 
(730) ECLAT-COM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap. 4,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
(111) 22704 
(151) 2012.05.10 
(181) 2020.11.26 
(210) 028140 
(220) 2010.11.26 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
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(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(111) 22707 
(151) 2012.05.11 
(181) 2021.04.06 
(210) 028947 
(220) 2011.04.06 
(730) DIOLSEM S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Tighina nr. 65, of. 403,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb. 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat; 
 

20   - oglinzi, rame; produse din lemn; 
 

26   - flori artificiale; 
 

28   - jocuri, cu excepţia cărţilor de joc; jucării. 
 

(531) CFE(5) 04.05.03; 04.05.21; 18.07.01; 26.01.18; 
26.05.09; 26.05.18. 

 

 
 
(111) 22717 
(151) 2012.05.17 
(181) 2020.09.09 
(210) 027751 
(220) 2010.09.09 
(730) TOPALO Arcadie, MD  

Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
35   - servicii de comercializare pentru terţi presta-

te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

37   - reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
(111) 22727 
(151) 2012.05.04 
(181) 2021.03.23 
(210) 028912 
(220) 2011.03.23 
(730) DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.,  
  societate comercial ă, MD 

Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; toate produsele 
menţionate, cu excepţia aparatelor electrice, 
electronice, electromagnetice pentru motoare 
de automobile, şi anume a variatoarelor de 
accelerare, a comutatoarelor pentru schim-
barea alimentaţiei gaz-benzină, a indicatoa-
relor de nivel pentru gaz, metan şi gaz de 
petrol lichefiat, a emulatoarelor, a dispozitive-
lor pentru decuplarea sistemului de injectare 
şi a aparatelor de control al carburaţiei, a 
părţilor şi pieselor lor de schimb, cuprinse în 
această clasă; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

 
 
(111) 22742 
(151) 2012.05.16 
(181) 2021.03.23 
(210) 028915 
(220) 2011.03.23 
(730) CONSULENZE INTERNAZIONALI S.R.L., 

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 202, of. 1, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TOUR","CONSULT", 
"N", "S", "W", "E", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

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

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

re; afaceri imobiliare; 
 

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

 

(531) CFE(5) 17.05.21; 27.05.01; 29.01.14. 

 

 

 
(111) 22744 
(151) 2012.04.10 
(181) 2020.06.01 
(210) 027234 
(220) 2010.06.01 
(730) LUMEA GEAMURILOR S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
Str. Ştefan Neaga nr. 17,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GEAMURILOR". 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
(111) 22746 
(151) 2012.05.17 
(181) 2020.11.03 
(210) 028051 
(220) 2010.11.03 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Bijuterii", "Бижутерии", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
14   - bijuterii; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
(111) 22747 
(151) 2012.05.24 
(181) 2020.11.03 
(210) 028052 
(220) 2010.11.03 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Veselă", "Посуды", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

cătărie; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
(111) 22748 
(151) 2012.05.17 
(181) 2020.11.03 
(210) 028055 
(220) 2010.11.03 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "Îmbrăcăminte", "Одежды", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, articole care servesc la aco-

perirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 

 

 
 
(111) 22751 
(151) 2012.04.20 
(181) 2021.01.28 
(210) 028514 
(220) 2011.01.28 
(730) ARHDECON PRIM S.R.L., MD  

Str. Vasile Lupu nr. 55, ap. 67,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TM", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.13. 

 

 
 
 



MD - BOPI 7/2012                                                                                               TRADEMARKS 
 

 102

(111) 22752 
(151) 2012.05.17 
(181) 2020.11.09 
(210) 028066 
(220) 2010.11.09 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Сумок", "Genţi", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
18   - genţi; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
(111) 22754 
(151) 2012.05.21 
(181) 2020.12.20 
(210) 028327 
(220) 2010.12.20 
(730) 47th PARALLEL S.R.L.,  
  întreprindere mixt ă moldo-irlandez ă, MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "Nr 1", "HYPERMARKET", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

le, necuprinse în alte clase; carduri; contai-
nere din hârtie pentru ambalare, peliculă 
pentru ambalarea hranei; produse de uz 
casnic din hârtie; produse de imprimerie; 
fotografii; tablouri ilustrate, rame pentru ta-
blouri; cărţi, reviste; periodice; publicaţii im-
primate; instrumente de scris; papetărie; 
hârtie pentru instalaţii de tipărit; articole de 
birou; rechizite pentru oficii; rechizite pentru 
desen liniar şi pictură; calendare; placarde, 
avize, agende, materiale pentru modelare 
neincluse în alte clase; 

 

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

 

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

 

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

 

32   - bere; ape minerale gazoase sau negazoase; 
apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimbir; sucuri din fructe sau din legume; 
băuturi pe bază de fructe sau de legume; 
şerbeturi (lichide); siropuri şi alte preparate 
pentru fabricarea băuturilor; extracte nealco-
olice din fructe sau legume; băuturi ce conţin 
fermenţi lactaţi; 

 

33   - băuturi alcoolice, lichior, votcă, whisky, brandy, 
ţuică, palincă, şnaps, divin, vinuri spumante, 
vinuri seci, vinuri de desert, punciuri, băuturi 
slab alcoolizate, băuturi din amestec de votcă 
cu sucuri de fructe; băuturi din amestec de 
rom cu sucuri de fructe, băuturi din amestec 
de divin cu sucuri de fructe, băuturi din ames-
tec de diferite băuturi alcoolice cu sucuri, siro-
puri şi mirodenii, băuturi tonice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-
le; vânzări angro şi cu amănuntul; comercia-
lizarea produselor alimentare, inclusiv a pro-
duselor lactate şi a produselor din carne; 
comercializarea produselor de panificaţie, de 
patiserie şi de cofetărie; comercializarea 
berii, băuturilor alcoolice, băuturilor nealco-
olice şi a apelor minerale; comercializarea 
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fructelor şi legumelor proaspete; comerciali-
zarea produselor de tutungerie; comercializa-
rea preparatelor pentru curăţenie, spălare şi 
de menaj; comercializarea produselor de uz 
casnic; comercializarea produselor igienice; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine specializate, supermarketuri, 
hipermarketuri; 

 

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

 

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; aprovizionare 
cu produse alimentare şi băuturi; servicii 
prestate de cantine, restaurante, cafenele, 
cofetării, baruri, bufete, bodegi; servicii de 
cazare temporară; servicii hoteliere; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijire 
medicală, stomatologică, igienică şi cosmeti-
că, servicii referitoare la întreţinerea sănătăţii 
şi frumuseţii, îngrijiri igienice şi de frumuseţe 
pentru oameni sau animale; servicii agricole, 
horticole şi forestiere; 

 

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

 

 
 
(111) 22756 
(151) 2012.05.22 
(181) 2020.06.23 
(210) 027329 
(220) 2010.06.23 
(730) BULAI Natalia, MD  

Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

fructe şi sucuri de fructe; siropuri. 
 

(531) CFE(5) 26.13.01; 27.05.03. 
 

(111) 22762 
(151) 2012.05.28 
(181) 2020.10.12 
(210) 027934 
(220) 2010.10.12 
(730) BULAKHOV Dmitriy, MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 64, ap. 31, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

 

 

 
 
(111) 22766 
(151) 2012.05.17 
(181) 2020.08.11 
(210) 027602 
(220) 2010.08.11 
(730) V. P. ZARAFA S.R.L., MD  

Str. Tudor Vladimirescu nr. 40, ap. 5,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 
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11   - aparate de încălzit, de producere a vaporilor, 
de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventila-
re, 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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.02.05; 26.11.21; 27.05.01. 
 

 
 
(111) 22767 
(151) 2012.06.03 
(181) 2021.02.04 
(210) 028578 
(220) 2011.02.04 
(730) PIC Samuil, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "ДОМАШНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ", 
"DOMAŞNIAIA COLLECŢIA". 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 22768 
(151) 2012.06.03 
(181) 2021.02.02 
(210) 028545 
(220) 2011.02.02 
(730) MIGAI Nadejda, MD  

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

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: negru, roz-închis intens. 
(511) NCL(9) 
35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 

comercială; lucrări de birou; servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de magazi-
ne de firmă şi /sau specializate; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.02; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12. 

 

 

 
(111) 22769 
(151) 2012.06.03 
(181) 2021.02.22 
(210) 028660 
(220) 2011.02.22 
(730) SAVACOM-TRANS S.R.L., MD  

Str. Ginta Latină nr. 15/1, ap. (of.) 32,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile menţionate, cu excepţia co-
mercializării produselor. 

 

 

 

 
(111) 22770 
(151) 2012.06.03 
(181) 2021.01.19 
(210) 028453 
(220) 2011.01.19 
(730) MÎRZA Serghei, MD  

Calea Ieşilor nr. 61, bloc 5, ap. 51,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

 
 



MĂRCI  MD -  BOPI 7/2012 
 

 105

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Papir", "Lux", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

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

le, necuprinse în alte clase; 
 

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

 

(531) CFE(5) 20.05.25; 27.05.02. 
 

 
 
(111) 22771 
(151) 2012.04.04 
(181) 2021.01.26 
(210) 028485 
(220) 2011.01.26 
(730) BERKLEE CAPITAL S.A., NL  

Museum Geelvinck Business Center, 
Keizersgracht 633, 1017 DS Amsterdam, 
Olanda 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Black Russian", "Чер-
ный Русский", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, cafeniu, negru, oranj. 
(511) NCL(9) 
33   - cocteiluri. 
 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 03.07.02; 28.05.00; 
29.01.14. 

 

 
 
(111) 22792 
(151) 2012.05.17 
(181) 2020.12.15 
(210) 028306 
(220) 2010.12.15 
(730) CĂRBUNE Iurii, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit; preparate pentru cură-

ţare, lustruire, degresare şi şlefuire;  uleiuri 
esenţiale; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină, cu excepţia şerve-
ţelelor igienice; substanţe dietetice de uz 
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi 
materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinţilor şi pentru mulaje denta-
re; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

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; 

 

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

 

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) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.02; 27.05.01; 
27.05.11; 27.05.24; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 22793 
(151) 2012.05.29 
(181) 2020.11.09 
(210) 028072 
(220) 2010.11.09 
(730) TOP-FARM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 23 A, of. 213,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "exacto", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(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; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 27.01.01; 27.05.01. 
 

 

(111) 22794 
(151) 2012.05.29 
(181) 2021.02.21 
(210) 028662 
(220) 2011.02.21 
(730) GUŢU Serghei, MD  

Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "БОЧКОВОЕ", "Живое", 
"BOCIKOVOE", "Vie", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
32   - bere. 
 

(531) CFE(5) 05.13.04; 05.13.25; 25.01.18; 25.12.03; 
28.05.00. 

 

 
 
(111) 22795 
(151) 2012.05.17 
(181) 2020.08.13 
(210) 027610 
(220) 2010.08.13 
(730) Purolator Filters NA LLC, US  

3200 Natal Street, Fayetteville, North  
Carolina 28306, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - lichide pentru mijloace de transport şi motoa-

re, în special uleiuri, lubrifianţi, aditivi (ne-
chimici) pentru carburanţi de motoare; 

 

07   - filtre şi sisteme de filtrat pentru motoare, motoa-
re sau maşini pentru filtrarea lichidelor şi gaze-
lor, în special filtre de ulei, filtre centrifugale de 
ulei, precum şi blocuri pentru filtre de ulei, filtre 
de aer, filtre de carburant, filtre de carburant în 
linie, filtre de carburant imersate, filtre diesel, 
blocuri pentru filtre diesel, filtre de negru de 
fum, filtre de ulei cu angrenaj, filtre pentru sis-
teme de spălat, filtre pe bază de carbamidă; 
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centrifuge; filtre pentru maşini de prelucrat cu 
scântei electrice (numite de asemenea maşini 
de prelucrat prin electroerodare); filtre pentru 
lichide hidraulice; filtre hidraulice, care funcţio-
nează sub depresiune; filtre hidraulice de pre-
siune înaltă; filtre hidraulice pentru ţevi de scur-
gere de retur; filtre colectoare de grăsimi (sepa-
ratoare de uleiuri şi praf); elemente ale separa-
toarelor pneumatice de ulei; materiale filtrante 
pentru filtrele menţionate. 

 

 
 
(111) 22796 
(151) 2012.05.17 
(181) 2020.08.13 
(210) 027611 
(220) 2010.08.13 
(730) Purolator Filters NA LLC, US  

3200 Natal Street, Fayetteville, North  
Carolina 28306, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - lichide pentru mijloace de transport şi motoa-

re, în special uleiuri, lubrifianţi, aditivi (ne-
chimici) pentru carburanţi de motoare; 

 

07   - filtre şi sisteme de filtrat pentru motoare, motoa-
re sau maşini pentru filtrarea lichidelor şi gaze-
lor, în special filtre de ulei, filtre centrifugale de 
ulei, precum şi blocuri pentru filtre de ulei, filtre 
de aer, filtre de carburant, filtre de carburant în 
linie, filtre de carburant imersate, filtre diesel, 
blocuri pentru filtre diesel, filtre de negru de 
fum, filtre de ulei cu angrenaj, filtre pentru sis-
teme de spălat, filtre pe bază de carbamidă; 
centrifuge; filtre pentru maşini de prelucrat cu 
scântei electrice (numite de asemenea maşini 
de prelucrat prin electroerodare); filtre pentru 
lichide hidraulice; filtre hidraulice, care funcţio-
nează sub depresiune; filtre hidraulice de pre-
siune înaltă; filtre hidraulice pentru ţevi de scur-
gere de retur; filtre colectoare de grăsimi (sepa-
ratoare de uleiuri şi praf); elemente ale separa-
toarelor pneumatice de ulei; materiale filtrante 
pentru filtrele menţionate. 

 

(531) CFE(5) 26.11.02; 26.11.08; 27.05.11. 
 

(111) 22797 
(151) 2012.05.17 
(181) 2020.10.28 
(210) 028028 
(220) 2010.10.28 
(730) South Egypt Drug Industries, Co, (SEDICO), 

EG 
First Industrial Zone, 6 October City, Egipt 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis. 
(511) NCL(9) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.13.01; 01.13.15; 26.05.04; 26.05.09; 
27.05.01; 29.01.04. 

 

 
 
(111) 22798 
(151) 2012.05.17 
(181) 2021.01.25 
(210) 028477 
(220) 2011.01.25 
(730) Rohm and Haas Company, US  

100 Independence Mall West, Philadelphia, 
Pennsylvania 19106-2399,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
01   - substanţe chimice pentru uz industrial, cu ex-

cepţia utilizării în producerea hârtiei; substanţe 
chimice pentru utilizare în producerea vopsele-
lor şi învelişurilor, a materialelor de construcţie 
şi construcţiilor, materialelor izolatoare pentru 
clădiri, a materialelor pentru îngrijirea duşume-
lei, a produselor de uz casnic şi de îngrijire 
personală; produse chimice pentru uz în indus-
tria textilă, pentru executarea lucrărilor grafice, 
pentru confecţionarea materialelor neţesute, a 
pielii, aditivi industriali pentru pavaje şi materia-
le plastice; substanţe chimice utilizate pentru 
finisajul lemnului, cum ar fi grundurile, şi în cali-
tate de învelişuri metalice şi finisaje industriale; 
toate produsele menţionate, cu excepţia prepa-
ratelor chimice utilizate la fabricarea produselor 
farmaceutice. 

 

 
 
(111) 22799 
(151) 2012.05.17 
(181) 2021.02.04 
(210) 028559 
(220) 2011.02.04 
(730) RAILEAN Andrei, MD  

Bd. Moscova nr. 12, bloc 1, ap. 85,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, negru, galben. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, de cântări-
re, de măsurare, de semnalizare, de control 
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; 
dispozitive şi aparate ştiinţifice de laborator 
pentru control, măsurare şi interpretare optică 
de luminiscenţă, fluorescenţă şi lumină ultravio-
letă; aparate şi instrumente pentru conducerea, 
distribuirea, transformarea, acumularea, regla-
rea sau comanda curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea, reproduce-
rea sunetului sau imaginilor; suporturi de înre-
gistrare magnetice, discuri acustice; distribui-
toare automate şi mecanisme pentru aparate 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de  
 
 

calculat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 26.02.05; 27.05.01; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 22815 
(151) 2012.06.12 
(181) 2021.06.27 
(210) 029424 
(220) 2011.06.27 
(730) SCHINELLY S.R.L., MD  

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

(540)  

 

 

 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CARPETS vitebsk", 
"витебские КОВРЫ", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile se referă la produsele fabrica-
te în Vitebsk. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.03.15; 27.05.22; 28.05.00. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în iunie  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 029552 2011.07.20 21244 2012.05.23 03 FAROUK SYSTEMS, Inc., US 10/2011  

2 026442 2009.12.28 21247 2011.05.14 32 BULAI Natalia, MD 5/2010 7/2012 

3 026443 2009.12.28 21248 2011.05.15 32 BULAI Natalia, MD 5/2010 7/2012 

4 029589 2011.07.28 21758 2012.05.24 09,42 Wyse Technology Inc., US 10/2011  

5 029720 2011.08.25 21817 2012.05.27 05 Bayer S.A.S., FR 10/2011  

6 029675 2011.08.16 22180 2012.05.27 25,35 MORARU Natalia, MD 11/2011  

7 029657 2011.08.12 22232 2012.05.27 24,25,35 TAGAER S.R.L., societate  
comercială, MD 

10/2011  

8 029213 2011.05.12 22251 2012.05.27 35,37,41 SIRCOVSCHI Veaceslav, MD 8/2011 7/2012 

9 027131 2010.05.17 22514 2012.03.23 45 POJOGA Cătălina, MD 8/2010 7/2012 

10 028950 2011.03.30 22541 2012.03.26 03 The Procter & Gamble Company, 
US 

6/2011  

11 029383 2011.06.13 22563 2012.05.03 03 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 9/2011  

12 028420 2011.01.18 22582 2012.04.05 30 BUCURIA S.A., MD 3/2011 7/2012 

13 027945 2010.10.18 22600 2012.04.09 16,29,30,35, 
39,41,43 

INTERBUREX S.R.L., MD 1/2011  

14 028069 2010.11.03 22601 2012.04.13 35 Joint Stock Company "RETAIL 
GROUP", UA 

1/2011  

15 028888 2011.03.17 22629 2012.04.17 05,29,32 OAO "Compania UNIMILK", RU 6/2011 7/2012 

16 027374 2010.06.30 22640 2012.05.14 07,09,11,35 DIVALCONI S.R.L., societate  
comercială, MD 

10/2010  

17 028313 2010.12.16 22654 2012.04.23 11,30,35 NEOTEC S.R.L., MD 6/2011 7/2012 

18 029502 2011.07.18 22672 2012.04.28 09,35 Lashou HK Limited Company, HK 10/2011  

19 029503 2011.07.18 22673 2012.04.28 09,35 Lashou HK Limited Company, HK 10/2011  

20 029519 2011.07.15 22674 2012.04.28 09 RAISECOM TECHNOLOGY CO., 
LTD., CN 

10/2011  

21 029544 2011.07.19 22676 2012.04.28 02,17,19,35 SUPRATEN S.A., MD 9/2011  

22 029564 2011.07.27 22677 2012.04.30 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 10/2011  

23 029565 2011.07.27 22678 2012.04.23 33 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

10/2011  

24 029566 2011.07.27 22679 2012.04.23 03,05 LIMAR-HH S.R.L., MD 10/2011  

25 029575 2011.07.25 22680 2012.04.30 09,37,38,41,42 Orange Brand Services Limited, 
GB 

10/2011  

26 029578 2011.07.25 22681 2012.04.30 01,05 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., JP 

10/2011  

27 029592 2011.07.29 22682 2012.04.30 34 PHILIP MORRIS BRANDS 
S.A.R.L., CH 

10/2011  

28 029593 2011.07.29 22683 2012.04.30 34 PHILIP MORRIS BRANDS 
S.A.R.L., CH 

10/2011  

29 029619 2011.08.02 22684 2012.04.28 16 S.C. COMCEH S.A., RO 10/2011  

30 028904 2011.03.21 22685 2012.05.03 30 Kraft Foods Global Brands LLC, 
US 

7/2011 7/2012 

31 029135 2011.04.21 22686 2012.05.03 05 Obşcestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu "Naucino-
proizvodstvennaia compania 
"ECOFARM"", UA 

8/2011  

32 029214 2011.05.12 22687 2012.05.02 29 DUKAT d.d., HR 9/2011  
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33 029291 2011.05.25 22688 2012.04.26 33 NECHITAILO Svyatoslav I., UA 8/2011  

34 029392 2011.06.15 22689 2012.05.03 03 UNILEVER N.V., NL 9/2011  

35 029409 2011.06.17 22690 2012.04.28 29,30,35,39 HRONIUC Natalia, MD 10/2011  

36 029621 2011.08.02 22691 2012.05.02 05 Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 
US 

10/2011  

37 029632 2011.08.10 22692 2012.05.04 12 FORD MOTOR COMPANY, US 10/2011  

38 028248 2010.12.13 22694 2012.05.03 33,35 VINĂRIA ŢIGANCA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2/2011  

39 029165 2011.04.28 22695 2012.05.03 43 CEBOTARESCU Dumitru, MD 8/2011  

40 029170 2011.05.05 22696 2012.05.03 29,30 BUCURIA S.A., MD 8/2011  

41 029171 2011.05.05 22697 2012.05.03 29,30 BUCURIA S.A., MD 8/2011  

42 029193 2011.05.11 22698 2012.05.03 01,02,16, 

19,27,35 

BUZU Viorel, MD 9/2011  

43 029225 2011.05.10 22699 2012.05.02 41,43 STOIANOV Viorel, MD 9/2011  

44 029262 2011.05.24 22700 2012.05.06 31,35 ECLAT-COM S.R.L., societate 
comercială, MD 

8/2011  

45 029303 2011.05.27 22701 2012.05.06 30 ECLAT-COM S.R.L., societate 
comercială, MD 

8/2011 7/2012 

46 029485 2011.07.08 22702 2012.05.06 29 ECLAT-COM S.R.L., societate 
comercială, MD 

10/2011  

47 028448 2011.01.19 22703 2012.05.07 05 NOVARTIS AG, CH 5/2011  

48 028140 2010.11.26 22704 2012.05.10 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
 întreprindere mixtă, MD 

2/2011 7/2012 

49 028454 2011.01.19 22705 2012.05.10 25 Gilfin S.p.A., IT 3/2011  

50 028763 2011.03.09 22706 2012.05.10 05 Boehringer Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG, DE 

5/2011  

51 028947 2011.04.06 22707 2012.05.11 11,20,26,28 DIOLSEM S.R.L., societate  
comercială, MD 

7/2011 7/2012 

52 029158 2011.05.06 22708 2012.05.08 10 Rossmax International Ltd., TW 8/2011  

53 029222 2011.05.13 22709 2012.05.10 39,42 EUROPARC S.R.L., MD 9/2011  

54 029282 2011.05.25 22710 2012.05.08 34 Harrington Development Inc., PA 10/2011  

55 029445 2011.06.30 22711 2012.05.10 03,05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical  
and Chemical Industry, Joint Stock 
Company, BA 

10/2011  

56 029451 2011.07.01 22712 2012.05.10 03,08,35 COSTIN Mihail, MD 9/2011  

57 029580 2011.07.26 22713 2012.05.10 01,05 BASF SE, DE 10/2011  

58 028625 2011.02.15 22714 2012.05.10 30 Strauss Coffee B. V., NL 5/2011  

59 028127 2010.11.17 22716 2012.04.20 36 Diners Club International Ltd., 
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului New York, 
US 

2/2011  

60 027751 2010.09.09 22717 2012.05.17 35,37 TOPALO Arcadie, MD 12/2010 7/2012 

61 029141 2011.04.26 22718 2012.05.15 07,12 SÎRBU Vitalie, MD 8/2011  

62 029320 2011.05.30 22719 2012.05.15 09 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company 
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

9/2011  

63 029370 2011.06.13 22720 2012.05.14 37 AUTOALTERNATIVA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

9/2011  

64 029486 2011.07.08 22721 2012.05.14 29,30,35 RUSU Ghenadie, MD 10/2011  

65 029587 2011.07.28 22722 2012.05.16 29,30,32,33,35,
36,43 

PUZDREA Vasile, MD 10/2011  

66 029602 2011.08.01 22723 2012.05.15 05 RANBAXY LABORATORIES  
LIMITED, IN 

10/2011  

67 029604 2011.08.01 22724 2012.05.15 05 RANBAXY LABORATORIES  
LIMITED, IN 

10/2011  

68 029606 2011.08.01 22725 2012.05.15 05 RANBAXY LABORATORIES  
LIMITED, IN 

10/2011  
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69 028427 2011.01.10 22726 2012.05.06 09 Motorola Trademark Holdings, 
LLC, US 

6/2011  

70 028912 2011.03.23 22727 2012.05.04 09,16,35,38,41,
42 

DAAC SYSTEM INTEGRATOR 
S.R.L., societate comercială, MD 

6/2011 7/2012 

71 029388 2011.06.14 22728 2012.05.04 16,35,38 BURLACU Inga, MD 9/2011  

72 029634 2011.08.10 22729 2012.05.06 12 FORD MOTOR COMPANY, US 10/2011  

73 029636 2011.08.10 22730 2012.05.04 35,36,37,38 StarNet S.R.L., societate  
comercială, MD 

10/2011  

74 029637 2011.08.10 22731 2012.05.04 35,36,37,38 StarNet S.R.L., societate  
comercială, MD 

10/2011  

75 029558 2011.07.25 22732 2012.05.06 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

10/2011  

76 029511 2011.07.14 22733 2012.05.06 11,37 DI & TRADE ENGINEERING 
S.R.L., MD 

10/2011  

77 029433 2011.07.04 22734 2012.05.06 32 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

9/2011  

78 029305 2011.05.26 22735 2012.05.06 09,35,37,38 BURLACU Dumitru, MD 8/2011  

79 029270 2011.05.23 22736 2012.05.17 05,35 JSC "NIZHPHARM", RU 9/2011  

80 029269 2011.05.23 22737 2012.05.17 05,35 JSC "NIZHPHARM", RU 9/2011  

81 029268 2011.05.23 22738 2012.05.17 05,35 JSC "NIZHPHARM", RU 9/2011  

82 029267 2011.05.23 22739 2012.05.17 05,35 JSC "NIZHPHARM", RU 9/2011  

83 029185 2011.05.06 22740 2012.05.13 34 Japan Tobacco Inc., JP 9/2011  

84 029184 2011.05.06 22741 2012.05.13 34 Japan Tobacco Inc., JP 9/2011  

85 028915 2011.03.23 22742 2012.05.16 36,39 CONSULENZE INTERNAZIONALI 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

6/2011 7/2012 

86 029340 2011.06.06 22743 2012.05.16 33 ENTEH S.A., MD 9/2011  

87 027234 2010.06.01 22744 2012.04.10 06,37 LUMEA GEAMURILOR S.R.L., 
societate comercială, MD 

8/2010 7/2012 

88 028119 2010.11.12 22745 2012.05.04 03,35 LUNIC Veaceslav, MD 2/2011  

89 028051 2010.11.03 22746 2012.05.17 14,35 ROYAL MART S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

4/2011 7/2012 

90 028052 2010.11.03 22747 2012.05.24 21,35 ROYAL MART S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

4/2011 7/2012 

91 028055 2010.11.03 22748 2012.05.17 25,35 ROYAL MART S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

4/2011 7/2012 

92 029292 2011.05.25 22750 2012.05.17 03 Colgate-Palmolive Company,  

a Delaware company, US 

9/2011  

93 028514 2011.01.28 22751 2012.04.20 37 ARHDECON PRIM S.R.L., MD 3/2011 7/2012 

94 028066 2010.11.09 22752 2012.05.17 18,35 ROYAL MART S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

4/2011 7/2012 

95 029435 2011.06.28 22753 2012.05.20 34 Japan Tobacco Inc., JP 9/2011  

96 028327 2010.12.20 22754 2012.05.21 16,29,30,31,32,
33,35,36,39,41,

43,44,45 

47th PARALLEL S.R.L.,  
întreprindere mixtă moldo-
irlandeză, MD 

4/2011 7/2012 

97 029588 2011.07.29 22755 2012.05.21 06,09,35,37, 

38,41,42 

AITEC CA S.R.L., societate  
comercială, MD 

10/2011  

98 027329 2010.06.23 22756 2012.05.22 32 BULAI Natalia, MD 12/2010 7/2012 

99 028884 2011.03.22 22757 2012.05.22 32 BULAI Natalia, MD 8/2011  

100 029755 2011.09.08 22758 2012.05.27 25,35,41,43 NIAGARA CLUB S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

10/2011  

101 029498 2011.07.12 22759 2012.05.25 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

9/2011  

102 029523 2011.07.15 22760 2012.05.25 02,35 ZINCENCO Alexandr, MD 10/2011  

103 029361 2011.06.08 22761 2012.05.25 09 CORNING INCORPORATED, 
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului New York, 
US 

9/2011  

104 027934 2010.10.12 22762 2012.05.28 35 BULAKHOV Dmitriy, MD 12/2010 7/2012 
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105 029419 2011.06.20 22763 2012.05.28 09,18 The Priestman Electronics  
Corporation, CA 

9/2011  

106 029418 2011.06.20 22764 2012.05.28 09,18 The Priestman Electronics  
Corporation, CA 

9/2011  

107 028774 2011.03.10 22765 2012.05.29 32,33 CEMA S.A., societate mixtă  
moldo-ceho-americană, MD 

6/2011  

108 027602 2010.08.11 22766 2012.05.17 06,07,11,17,37 V. P. ZARAFA S.R.L., MD 3/2011 7/2012 

109 028578 2011.02.04 22767 2012.06.03 33 PIC Samuil, MD 6/2011 7/2012 

110 028545 2011.02.02 22768 2012.06.03 35,38 MIGAI Nadejda, MD 3/2011 7/2012 

111 028660 2011.02.22 22769 2012.06.03 04,07,35 SAVACOM-TRANS S.R.L., MD 5/2011 7/2012 

112 028453 2011.01.19 22770 2012.06.03 16,35 MÎRZA Serghei, MD 5/2011 7/2012 

113 028485 2011.01.26 22771 2012.04.04 33 BERKLEE CAPITAL S.A., NL 4/2011 7/2012 

114 029274 2011.05.23 22772 2012.05.31 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

9/2011  

115 029313 2011.05.27 22773 2012.05.31 06,20,21 ODOBESCU Serghei, MD 
IMBIROVSKI Vladimir, MD 

9/2011  

116 029314 2011.05.27 22774 2012.05.31 29,30,32,33,35,
41,43 

COJOCARU Ruslan, MD 9/2011  

117 028261 2010.12.13 22775 2012.05.30 33 VINDICUM S.R.L., firmă de  
producţie şi comerţ, MD 

3/2011  

118 029275 2011.05.23 22776 2012.05.31 29,30 GOMENIUK Iuri, MD 9/2011  

119 029272 2011.05.23 22777 2012.05.31 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

9/2011  

120 029277 2011.05.23 22778 2012.05.31 29,30 GOMENIUK Iuri, MD 9/2011  

121 029436 2011.06.28 22779 2012.05.31 35,36,42 CAAN S.A., MD 9/2011  

122 029437 2011.06.28 22780 2012.05.31 35,36,42 CAAN S.A., MD 9/2011  

123 029375 2011.06.10 22782 2012.06.01 05 Berlin-Chemie AG, DE 9/2011  

124 029491 2011.07.11 22783 2012.06.01 25 SO.DE.CO. LUX S.A., LU 9/2011  

125 029487 2011.07.11 22784 2012.06.04 30,35 LUCA Tatiana, MD 9/2011  

126 029114 2011.04.18 22785 2012.06.04 35,43 TRANGA Andrei, MD 8/2011  

127 029195 2011.05.06 22786 2012.06.04 09 Apple Inc., US 11/2011  

128 029764 2011.09.08 22787 2012.06.04 10 E. MISHAN & SONS, INC., US 10/2011  

129 029694 2011.08.22 22788 2012.06.05 31,39 LIVRARE CADOURI S.R.L., MD 11/2011  

130 028306 2010.12.15 22792 2012.05.17 03,05,24,29,30,
31,32,35,43 

CĂRBUNE Iurii, MD 3/2011 7/2012 

131 028072 2010.11.09 22793 2012.05.29 05,10 TOP-FARM S.R.L., societate  
comercială, MD 

1/2011 7/2012 

132 028662 2011.02.21 22794 2012.05.29 32 GUŢU Serghei, MD 5/2011 7/2012 

133 027610 2010.08.13 22795 2012.05.17 04,07 Purolator Filters NA LLC, US 1/2011 7/2012 

134 027611 2010.08.13 22796 2012.05.17 04,07 Purolator Filters NA LLC, US 1/2011 7/2012 

135 028028 2010.10.28 22797 2012.05.17 10,42 South Egypt Drug Industries, Co, 
(SEDICO), EG 

3/2011 7/2012 

136 028477 2011.01.25 22798 2012.05.17 01 Rohm and Haas Company, US 6/2011 7/2012 

137 028559 2011.02.04 22799 2012.05.17 09,11,28,35 RAILEAN Andrei, MD 4/2011 7/2012 

138 029526 2011.07.15 22813 2012.06.11 05 Berlin-Chemie AG, DE 10/2011  

139 029525 2011.07.15 22814 2012.06.11 05 Berlin-Chemie AG, DE 10/2011  

140 029424 2011.06.27 22815 2012.06.12 35 SCHINELLY S.R.L., MD 9/2011 7/2012 
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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 2R 136 2022.06.08 29,30 CONOPCO, INC., US 

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs,  
New Jersey 07632, Statele Unite ale Americii 

 6/1994 

2 2R 221 2022.06.08 29,30 CONOPCO, INC., US 
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs,  
New Jersey 07632, Statele Unite ale Americii 

 7/1994 

3 R 8894 2021.07.25 42 MACARI Galina, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 23,  
MD-2011, Chişinău, Codru, Republica Moldova 

4/2002 9/2002 

4 R 9110 2021.11.12 05 Elan Pharma International Limited, IE 
Treasury Building, Lower Grand Canal Street, 
Dublin 2, Irlanda 

7/2002 12/2002 

5 R 9129 2021.12.12 09,11,16, 
35,36,37, 
38,41,42 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE 
SE-164 83 Stockholm, Suedia 

7/2002 12/2002 

6 R 9445 2022.04.03 33 BARZA NEAGRĂ GRUP S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
MD-6029, Iurceni, Nisporeni, Republica Moldova 

12/2002 5/2003 

7 R 9302 2022.02.19 07,08,09, 
10,11,14, 
21,35,42 

ARIMA HOLDING CORP., TC 
Suite C-12, Market Place, Providenciales, Insulele 
Turks şi Caicos 

10/2003 3/2003 

8 R 9471 2022.03.14 05 MSP Singapore Company, LLC, SG 
600 North Bridge Road, Unit 10-03/10, Parkview 
Square, Singapore 188778 

1/2003 6/2003 

9 R 9472 2022.03.14 05 MSP Singapore Company, LLC, SG 
600 North Bridge Road, Unit 10-03/10, Parkview 
Square, Singapore 188778 

1/2003 6/2003 

10 R 9500 2022.04.10 35 Wal-Mart Stores, Inc., US 
702 S.W. 8th Street, Bentonville, Arkansas 72716, 
Statele Unite ale Americii 

1/2003 6/2003 

11 R 9556 2022.03.20 05 MSP Singapore Company, LLC, SG 
600 North Bridge Road, Unit 10-03/10, Parkview 
Square, Singapore 188778 

2/2003 7/2003 

12 R 9557 2022.03.20 05 MSP Singapore Company, LLC, SG 
600 North Bridge Road, Unit 10-03/10, Parkview 
Square, Singapore 188778 

2/2003 7/2003 

13 R 9574 2022.04.19 29,31 McDonald's Corporation, a corporation  
organized and existing under the laws 
of the State of Delaware, US 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 
Statele Unite ale Americii 

2/2003 7/2003 

14 R 9575 2022.04.19 29 McDonald's Corporation, a corporation  
organized and existing under the laws  
of the State of Delaware, US 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 
Statele Unite ale Americii 

2/2003 7/2003 

15 R 9602 2022.02.07 33 SAVVUN Denis, RU 
Bd. Nastavnicov nr. 13, ap. 85,  
or. Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă 

3/2003 8/2003 

16 R 9603 2022.04.03 33 BARZA NEAGRĂ GRUP S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
MD-6029, Iurceni, Nisporeni, Republica Moldova 

3/2003 8/2003 

17 R 9612 2022.05.14 29 Lactis  S.A., MD 
Str. Komarov nr. 73,  
MD-5601, Râşcani, Bălţi, Republica Moldova 

3/2003 8/2003 

18 R 9634 2022.05.23 30,35,43 COMAN Olga, MD 
Str. Ion Neculce nr. 57, ap. 22,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

3/2003 8/2003 
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1 2 3 4 5 6 7 
19 R 9704 2022.05.20 35,42 UNIAGROPROTECT, Uniunea Republicană a 

Asociaţiilor Producătorilor Agricoli, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162, bir. 1310,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

20 R 10035 2022.07.30 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station, New  
Jersey, 08889-0100, Statele Unite ale Americii 

8/2003 1/2004 

21 R 10071 2022.07.29 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică 
de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

9/2003 2/2004 

22 R 10228 2022.10.07 05 OM Pharma SA, CH 
Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin 2, Geneva, 
Elveţia 

10/2003 3/2004 

23 R 10229 2022.10.07 05 OM Pharma SA, CH 
Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin 2, Geneva, 
Elveţia 

10/2003 3/2004 

24 R 11091 2021.09.17 05 SOPHARMA AD, BG 
16 Iliensko chaussee str., 1220 Sofia, Bulgaria 
BALKANPHARMA DUPNITSA AD, BG 
3 Samokovsko chaussee str., 2600 Dupnitsa, 
Bulgaria 

10/2003 10/2004 

25 R 11192 2022.02.01 33,35 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

5/2004 10/2004 
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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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Cereri de înregistrare a denumirilor de origine 

Numărul de depozit DO-0015 
Data de depozit 2011.09.23 
 
Denumirea de origine ЕССЕНТУКИ № 17 
 

DOCUMENTUL UNIC 
Prezentul document unic descrie principalele 

elemente ale caietului de sarcini,  
cu titlu informativ 

 
I. DENUMIREA DE ORIGINE SOLICITATĂ SPRE 

ÎNREGISTRARE 
 

 
(ESSENTUKI № 17) 

 
II. SOLICITANT   Obsthestvo s ogranichennoy 

otvetstvennostyu "Essentukskij zavod mine-
ralnykh vod na KMV", RU 
ul. Pyatigorskaya, 141, g. Essentuki, 
Stavropolskij kraj, 357600, Federaţia Rusă 

 
III. CLASA / PRODUSUL   
 
NCL (9)  
32 - apă minerală. 
 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI 
 

Apa minerală naturală potabilă curativă 
"Essentuki № 17" are următoarea componenţă 
chimică (mg/l): hidrogenocarbonaţi 5400-6600, 
sulfaţi 7-12, cloruri 2000-2400, calciu 70-90, 
natriu+kaliu 3200-3700, magneziu 50-80, di-
oxid de carbon dizolvat 1200-1700; micro-
elemente biologic active (mg/l): acid metasilicic 
32-35, acid ortoboric 35-42, bromură 4-8, 
iodură 1,0-2,5. 
După caracteristicile organoleptice apa minerală 
este transparentă, fără culoare şi fără sediment, 
cu miros specific şi cu un gust acru-sărat. 

 
V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME 
 

În conformitate cu clasificarea efectuată de 
Ministerul Sănătăţii şi Dezvoltării Sociale al 
Federaţiei Ruse, apa din sonda nr. 46 face 
parte din apa minerală naturală potabilă cura-
tivă, grupa a XXV-a, din seria Essentukski nr. 17 
(standard GOST P 54316-11 "Ape minerale na- 
turale potabile"), iar după componenţa chimică 

se atribuie apelor intens mineralizate (nivelul 
mineralizării: 10,0-15,0 g/dm3) carbogazoase.  
Apa rezultată din sondă are un mediu neutru 
(pH 6,9 -7,1), iar cea ambalată industrial – slab 
acid (pH 5,8-6,2). 
Apa conţine cantităţi de acid boric (H3BO3 30-
70 mg/dm3) şi dioxid de carbon (CO2 soluţie 
0,5-2,35 g/dm3) suficiente pentru balneoterapie. 
Microelemente pentru care este stabilită con-
centraţia maximă admisibilă pentru apa mine-
rală potabilă, inclusiv metale grele (plumb, 
mercur, cadmiu, arsen ş.a.), compuşi ai azotu-
lui (nitriţi, nitraţi, amoniu), de asemenea fluo-
rură, stronţiu, seleniu, radionuclizi (naturali şi 
tehnogeni) în probele de apă din sonda nr. 46 
şi în produsul final nu au fost depistate, sau 
conţinutul acestora este mult sub nivelul con-
centraţiei maxime admisibile. Datele obţinute 
cu privire la sonda nr. 46 reprezintă rezultatul 
testărilor efectuate sistematic, şi anume analiza 
fizico-chimică completă, analiza sanitaro-micro-
biologică şi analiza radiobiologică a produsului 
final de apă minerală "Essentuki № 17". Com-
pararea datelor pentru fiecare an din perioada 
exploatării sondei indică o bună convergenţă a 
acestora, ceea ce denotă fiabilitatea sondei şi 
faptul că regulile de exploatare au fost res-
pectate. 

 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE 

PRODUCERE / PRELUCRARE 
 

Îmbutelierea industrială a apei minerale "Essentuki 
№ 17" din sonda nr. 46 este efectuată de OOO 
"Essentukskij zavod mineralnykh vod na KMV" 
şi filialele sale, precum şi de alte întreprinderi 
cu denumirea "Essentuki № 17", care sunt 
amplasate în or. Essentuki, regiunea Stavropol, 
Federaţia Rusă, cu condiţia respectării ce-
rinţelor GOST P 54316-11 şi Cerinţelor unice 
sanitaro-epidemiologice şi igienice faţă de pro-
dusele supuse controlului sanitaro-epidemiologic. 

 
VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ 

 
Extragerea şi îmbutelierea apei minerale 
"Essentuki № 17" este efectuată din sonda de 
explorare şi operare nr. 46, amplasată în partea 
de nord-est a staţiunii balneare Essentuki, la 2,5 km 
sud-est de satul Novoblagodarnoe, raionul 
Predgornîi, regiunea Stavropol, Federaţia Rusă, 
în zona sectorului Novoblagodarnoe al zăcă-
mântului de apă minerală Essentuki. 
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VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFIC Ă 
 

Sonda nr. 46 a fost dată în exploatare în anul 
1957, are o adâncime de 685,8 m şi a fost 
supusă drenării în cadrul exploatării comple-
xului acvifer sedimentar din cretaceul de sus la 
adâncimea de 527,0-685,8 m în partea des-
chisă a sondei. Roca care cuprinde apa este 
din calcar cu cuarţ. Afluxul de apă în sondă se 
obţine prin autoscurgere: nivelul static +54,4 m, 
debitul de apă – 65,0 m3/douăzeci şi patru de ore.
  

IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA 
ŞI ETICHETAREA 

 
În calitate de ambalaj pentru păstrarea produ-
sului final (a apei minerale "Essentuki № 17") 
se utilizează butelii din sticlă şi plastic de 
diferite volume, pe suprafaţa cărora sunt pla-
sate etichete cu datele informative stabilite în 
conformitate cu standardul naţional al Fede-
raţiei Ruse GOST P 51074-2003 "Produse ali-
mentare. Informaţie pentru consumatori. Cerinţe 
generale". În conformitate cu punctul 4.18.6 
"Apele minerale potabile" al secţiunii 4 „Lista 
de informaţii privind grupele de produse ali-
mentare" stabilit de GOST-ul sus-menţionat, 
eticheta trebuie să conţină denumirea apei, 
tipul apei, denumirea grupei de apă, conţinutul 
chimic al apei, denumirea şi originea producă-
torului, indicaţiile terapeutice generale, menirea 
apei, termenul de valabilitate, data îmbutelierii, 
condiţiile de păstrare, mineralizarea şi alte in-
formaţii suplimentare care nu trebuie să inducă 
în eroare. 

 
X. ALTE CONDIŢII 
 
1. Instruc ţiuni de utilizare 

Apa minerală naturală potabilă curativă, intens 
mineralizată, carbogazoasă, cu conţinut înalt de 
clorură şi bicarbonat de sodiu "Essentuki № 17" 
îndeplineşte toate cerinţele necesare apelor 
potabile carbogazoase şi este indicată pentru 
tratamentul următoarelor boli: 
• disfuncţii ale organelor digestive; 
• disfuncţii ale sistemului endocrin, tulburări 
ale alimentaţiei şi tulburări ale metabolismului. 
Apa minerală este utilizată la tratarea bolilor 
sus-menţionate în afara fazei acute. 
Conform indicaţiilor de securitate, apa minerală 
potabilă naturală curativă "Essentuki № 17" din 
sondă nr. 46 corespunde cerinţelor din Anexa 1 
a Secţiunii 21, Capitolul II al Cerinţelor unice 
sanitaro-epidemiologice şi igienice faţă  de pro- 
 

dusele supuse controlului sanitaro-epidemio-
logic, aprobate prin Decizia nr. 299 a Comisiei 
Uniunii Vamale din 28 mai 2010. 
(http://tsouz.ru-/KTS/KTS17/Pages/P2_299.aspx) 

 
2. Organismul abilitat s ă verifice respectarea 

caietului de sarcini 
 

Federalinoe Gosudarstvennoe Ucirejdenie Ros-
siiskii Naucinii Ţentr Vosstanovitelinoi Mediţinî i 
Kurortologhii, Ispîtatelinîi Ţentr Prirodnîh 
Resursov (FGU „RNŢVMiK") 

 
XI. REFERIŢNE PRIVIND PUBLICAREA CAIETULUI 

DE SARCINI (art. 16(3) din Legea 66/2008)  
 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=
RUGP&DocNumber=23/17&TypeFile=html 

 
 
 
 
Numărul de depozit DO-0016 
Data de depozit 2011.09.23 
 
Denumirea de origine ЕССЕНТУКИ № 4 
 

DOCUMENTUL UNIC 
Prezentul document unic descrie principalele 

elemente ale caietului de sarcini, 
cu titlu informativ 

 
I. DENUMIREA DE ORIGINE SOLICITATĂ SPRE 

ÎNREGISTRARE 
 

 
(ESSENTUKI № 4) 

 
II. SOLICITANT Obsthestvo s ogranichennoy 

otvetstvennostyu "Essentukskij zavod mine-
ralnykh vod na KMV", RU 
ul. Pyatigorskaya, 141, g. Essentuki, 
Stavropolskij kraj, 357600, Federaţia Rusă 

 
III. CLASA / PRODUSUL 
 
NCL (9)  
32 - apă minerală. 
 
 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI 
 

Apa minerală naturală curativă potabilă de 
masă "Essentuki № 4" are următoarea com-
ponenţă chimică (mg/l): hidrogenocarbonaţi 
3900-4600, sulfaţi 4-10, cloruri 1600-1900, 
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calciu 50-80, natriu+kaliu 2600-2900, mag-
neziu 25-40, dioxid de carbon dizolvat 820-
1000; microelemente biologic active (mg/l): 
acid metasilicic 30-40, acid ortoboric 35-45, 
bromură 3-5, iodură 1,0-1,5. 
După caracteristicile organoleptice apa minera-
lă este transparentă, fără culoare şi fără se-
diment, cu miros specific şi cu un gust acru-
sărat. 

 
V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME 
 

În conformitate cu clasificarea efectuată de 
Ministerul Sănătăţii şi Dezvoltării Sociale al 
Federaţiei Ruse, apa din sonda nr. 49-E face 
parte din apa minerală naturală potabilă curati-
vă, grupa a XXV-a, din seria Essentukski nr. 4 
(standard GOST P 54316-11 "Ape minerale 
naturale potabile"), iar după componenţa chi-
mică se atribuie apelor mediu mineralizate 
(nivelul mineralizării: 7,0-10,0 g/dm3) carbo-
gazoase.  
Apa conţine cantităţi de acid boric (H3BO3 30-
60 mg/dm3) şi dioxid de carbon (CO2 soluţie 
500-1800 mg/dm3) suficiente pentru balneo-
terapie. 
Microelemente pentru care este stabilită con-
centraţia maximă admisibilă pentru apa mine-
rală potabilă, inclusiv metale grele (plumb, mercur, 
cadmiu, arsen ş.a.), compuşi ai azotului (nitriţi, 
nitraţi, amoniu), de asemenea fluorură, stronţiu, 
seleniu, radionuclizi (naturali şi tehnogeni) în 
probele de apă din sonda nr. 49-E şi în 
produsul final nu au fost depistate, sau con-
ţinutul acestora este mult sub nivelul con-
centraţiei maxime admisibile pentru apa po-
tabilă. 
Datele obţinute cu privire la sonda nr. 49-E 
reprezintă rezultatul testărilor efectuate siste-
matic, şi anume analiza fizico-chimică com-
pletă, analiza sanitaro-microbiologică şi analiza 
radiobiologică a produsului final de apă mine-
rală "Essentuki № 4". Compararea datelor 
pentru fiecare an din perioada exploatării 
sondei indică o bună convergenţă a acestora, 
ceea ce denotă fiabilitatea sondei şi faptul că 
regulile de exploatare au fost respectate. 

 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE 

PRODUCERE / PRELUCRARE 
 

Îmbutelierea industrială a apei minerale "Essen-
tuki № 4" din sonda nr. 49-E este efectuată de 
OOO "Essentukskij zavod mineralnykh vod na 
KMV" şi filialele sale, precum şi de alte 
întreprinderi cu denumirea "Essentuki № 4", 
care sunt amplasate în or. Essentuki, regiunea 

Stavropol, Federaţia Rusă, cu condiţia respec-
tării cerinţelor GOST P 54316-11 şi Cerinţelor 
unice sanitaro-epidemiologice şi igienice faţă 
de produsele supuse controlului sanitaro-
epidemiologic. 

 
VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ 

 
Extragerea şi îmbutelierea apei minerale 
"Essentuki № 4" este efectuată din sonda de 
explorare şi operare nr. 49-E, amplasată în satul 
Novoblagodarnoe, raionul Predgornîi, regiunea 
Stavropol, Federaţia Rusă, în zona sectorului 
Novoblagodarnoe al zăcământului de apă mi-
nerală Essentuki.  

 
VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFIC Ă 
 

Sonda nr. 49-E a fost dată în exploatare în anul 
1990, are o adâncime de 865,0 m şi a fost 
supusă drenării în cadrul exploatării comple-
xului acvifer sedimentar din cretaceul de sus la 
adâncimea de 580,0-865,0 m în partea des-
chisă a sondei. Roca care cuprinde apa este 
din calcar. Afluxul de apă în sondă se obţine prin 
autoscurgere: nivelul static +70,4 m, debitul de 
apă – 80,0 m3/douăzeci şi patru de ore.  

 
IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA 

ŞI ETICHETAREA 
 

În calitate de ambalaj pentru păstrarea pro-
dusului final (a apei minerale "Essentuki № 4") 
se utilizează butelii din sticlă şi plastic de 
diferite volume, pe suprafaţa cărora sunt pla-
sate etichete cu datele informative stabilite în 
conformitate cu standardul naţional al Fede-
raţiei Ruse GOST P 51074-2003 "Produse 
alimentare. Informaţie pentru consumatori. Cerinţe 
generale". În conformitate cu punctul 4.18.6 
"Apele minerale potabile" al secţiunii 4 "Lista 
de informaţii privind grupele de produse ali-
mentare" stabilit de GOST-ul sus-menţionat, 
eticheta trebuie să conţină denumirea apei, 
tipul apei, denumirea grupei de apă, conţinutul 
chimic al apei, denumirea şi originea produ-
cătorului, indicaţiile terapeutice generale, me-
nirea apei, termenul de valabilitate, data îmbu-
telierii, condiţiile de păstrare, mineralizarea şi 
alte informaţii suplimentare care nu trebuie să 
inducă în eroare. 

 
X. ALTE CONDIŢII 
 
1. Instruc ţiuni de utilizare 

 
Apa minerală naturală potabilă curativă, intens 
mineralizată, carbogazoasă, cu conţinut de clo-
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rură şi bicarbonat de sodiu "Essentuki № 4" 
îndeplineşte toate cerinţele necesare apelor 
potabile carbogazoase şi este indicată pentru 
tratamentul următoarelor boli: 
• disfuncţii ale organelor digestive; 
• disfuncţii ale sistemului endocrin, tulburări 
ale alimentaţiei şi tulburări ale metabolismului; 
• boli ale sistemului urogenital. 
Apa minerală curativă de masă "Essentuki № 4" 
poate fi, de asemenea, utilizată ca apă de 
masă, cu condiţia utilizării nesistematice.  
Conform indicaţiilor de securitate, apa minerală 
potabilă naturală curativă "Essentuki № 4" din 
sonda nr. 49-E corespunde cerinţelor din 
Anexa 1 a Secţiunii 21, Capitolul II al Cerinţelor 
unice sanitaro-epidemiologice şi igienice faţă 
de  produsele  supuse  controlului sanitaro-epi-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demiologic, aprobate prin Decizia nr. 299 a 
Comisiei Uniunii Vamale din 28 mai 2010. 
(http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/P2_299.aspx) 
 

2. Organismul abilitat s ă verifice respectarea 
caietului de sarcini 

 
Federalinoe Gosudarstvennoe Ucirejdenie Ros-
siiskii Naucinii Ţentr Vosstanovitelinoi Mediţinî i 
Kurortologhii, Ispîtatelinîi Ţentr Prirodnîh Resursov 
(FGU „RNŢVMiK") 

 
XI. REFERIŢNE PRIVIND PUBLICAREA CAIETULUI 

DE SARCINI (art. 16(3) din Legea 66/2008)  
 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=
RUGP&DocNumber=23/19&TypeFile=html 

 
 



1
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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 

A



 MD - BOPI 7/2012                                                           DESIGN 
 

 128 

(51) LOC (9) Cl. 06-13; 20-03  

(21) f 2012 0032 

(22) 2012.03.29 
(28) 60 

(71)(72)  VALAC Denis, MD 
Str. Maria Drăgan nr. 26, bloc 2, ap. 58,  

 MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Huse cu panouri publicitare pentru scaune  

 

(55) 
 

  

 

 

1  2  3  4 

 
 

  

 

 

5  6  7  8 
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(21)   f 2012 0032 

  

 

 

9  10  11  12 

 
 

 

 

 

 

 

 
13  14  15  16 
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(21)   f 2012 0032 

  

 

 

17  18  19  20 

 
  

 

 

21  22  23  24 
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(21)   f 2012 0032 

  

 

 

25  26  27  28 

 
 

  

 

 

29  30  31  32 
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(21)   f 2012 0032 
 

  

 

 

 
33  34  35  36 

 
 

 

  

 

 

 
37  38  39  40 
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(21)   f 2012 0032 

 

 

 

 

 

 

41  42  43  44 

 
 

 

 

 

 

 

 

45  46  47  48 
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(21)   f 2012 0032 

   

49  50  51  52 

 
 

 

  

 

 

53  54  55  56 
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(21)   f 2012 0032 

 

 

 

  

57  58  59  60 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 06-13; 20-03  

(21) f 2012 0033 
(22) 2012.03.29 
(28) 73 

(71)(72)  VALAC Denis, MD 

Str. Maria Drăgan nr. 26, bloc 2, ap. 58,  
 MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Huse cu panouri publicitare pentru scaune  

 
(55) 
 

   

1  2  3  4 
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(21)   f 2012 0033 

 

 

  

 
5  6  7  8 

 
 

 

 

 

  

 
9  10  11  12 
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(21)   f 2012 0033 

 

 

 

 

 

 
13  14  15  16 

 
 

  

 

 

17  18  19  20 
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(21)   f 2012 0033 

 

 

 

 

 

 

21  22  23  24 

 
 

  

 

 

25  26  27  28 
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(21)   f 2012 0033 

 

 

  

 
29  30  31  32 

 
 

 

  

 

 

 
33  34  35  36 
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(21)   f 2012 0033 

   

37  38  39  40 

 
 

   

 
41  42  43  44 
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(21)   f 2012 0033 

 

   

45  46  47  48 

 
 

   

49  50  51  52 
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(21)   f 2012 0033 

 

 

 

  

53  54  55  56 

 
 

 

 

 

  

57  58  59  60 
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(21)   f 2012 0033 

 

   

61  62  63  64 

 
 

  

 

 

65  66  67  68 
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(21)   f 2012 0033 

 

 

 

 

 

69  70  71  72 

 
 

 
73 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 09-05  

(21) f 2012 0038 
(22) 2012.04.24 
(28) 1 

 

(71) GLAVZPLASAN S.R.L., MD 

Str. Lomonosov nr. 151,  
 MD-5401, Rezina, Republica Moldova 
(72) CRISTOFOVICI Vasile, MD 
(54) Ambalaj  
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(21) f 2012 0038 
 

(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2011 0079 
(22) 2011.12.08 

(28) 5 
(57) Culori revendicate: 

desenul 1 – violet, galben, vişiniu, alb, sur, 

oranj, roşu, albastru, verde, roz, negru; 
desenul 2 – galben, oranj, violet, sur, verde, 
roşu, albastru, vişiniu, alb, negru; 

desenul 3 – galben-închis, galben-deschis, 
roşu, verde, vişiniu, roz, albastru, oranj, alb, 
negru; 

desenul 4 – albastru, oranj, verde-închis, 
verde-deschis, roz, sur, alb, negru; 
desenul 5 – oranj, roşu, verde, galben, sur, 

roz, vişiniu, albastru, alb, negru.  
(71)(72)  BULAI Natalia, MD 

Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,  

 MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
(74) ŞCERBANIUC Sergiu 
(54) Etichete  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1 
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(21)   f 2011 0079 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2012 0052 

(22) 2012.05.16 
(28) 8 
(57) Culori revendicate:  

desenul 1 – auriu, albastru, galben, maro, 
negru, roz; 
desenul 2 – auriu, gri de diferite nuanţe, 

maro, negru, roz; 

desenul 3 – auriu, roz de diferite nuanţe,  
liliachiu, negru; 

 desenul 4 – auriu, oranj, galben, maro, roz, 
negru.  

(71) AGROVIN BULBOACA S.A., MD 

Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca,  
 Anenii Noi, Republica Moldova 
(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Etichete  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 

 

 

   

 
1  2  3  4  5 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



MD - BOPI 7/2012                                                                                              DESIGN 
 

 148 

(21)   f 2012 0052 

 

 

 

 

6  7  8 
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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 1389 2012.06.21 2016.09.01 f 2011 0061 2011.09.01 07-02 72 ORLENCO Andrei, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 2, 
ap. 19,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2011 

2 1390 2012.06.19 2016.10.07 f 2011 0074 2011.10.07 11-02; 
19-06 

3 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 2, 
MD-2091, Revaca, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

1/2012 

3 1391 2012.06.07 2016.07.15 f 2011 0056 2011.07.15 19-08 13 (1, 2,  
3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14 ) 

ZINCENCO Alexandr, MD 
Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2011 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în iunie 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 1375 06-11 f 2011 0054 2011.07.26 8 COŞNEANU Elena, MD 

ZBANCĂ Tatiana, MD 
4/2012 

2 1376 07-02 f 2011 0057 2011.07.18 75 ORLENCO Andrei, MD 4/2012 
3 1377 09-05 f 2011 0053 2011.07.08 9 UZUN Valentina, MD 4/2012 
4 1378 25-03 f 2011 0045 2011.06.23 19 EROHIN Ruslan, MD 4/2012 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului  

de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene  
şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de desene 
şi modele  
industriale 
reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 103 2017.06.11 0116 1997.06.11 09-01 2 BP OIL INTERNATIONAL 

LIMITED, GB 
Chertsey Road, Sunbury on 
Thames, Middlesex TW16 7BP, 
Regatul Unit 

1/1998 
9/1998 

2 104 2017.06.11 0117 1997.06.11 09-02 2 BP OIL INTERNATIONAL 
LIMITED, GB 
Chertsey Road, Sunbury on 
Thames, Middlesex TW16 7BP, 
Regatul Unit 

1/1998 
9/1998 

3 334 2016.06.20 f 2001 0066 2001.06.20 09-01 2 GB & CO S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, COMPANIE, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

9/2001 
5/2002 

4 899 2016.03.02 f 2006 0029 2006.03.02 23-01 3 GOMENIUC Vitali, MD 
Str. Bulgară nr. 31, ap. 7,  
MD-3112, mun. Bălţi,  
Republica Moldova 

8/2006 
9/2007 

5 1019 2017.05.29 f 2007 0037 2007.05.29 09-01 2 ZINCENKO Alexandr, MD 
Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2007 
7/2008 

6 1024 2017.06.13 f 2007 0041 2007.06.13 19-08 17 ZINCENKO Alexandr, MD 
Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

11/2007 
7/2008 

7 1049 2017.05.21 f 2007 0033 2007.05.21 23-01 1 MTS-PRODUKTE FUR DEN 
SCHWIMMBADBAU UND DIE 
UNTERWASSERTECHNIK 
GMBH, DE 
An den Dieken 61,  
40885 Ratingen, Germania 

7/2008 
10/2008 

8 1057 2017.06.01 f 2007 0038 2007.06.01 19-08 1 VICTORIABANK S.A., BANCĂ 
COMERCIALĂ, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2008 
11/2008 

 
 



DESIGN  MD - BOPI 7/2012 
 

 151 

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 (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului  

de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)  
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului şi 

modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de 
desene 

şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/075108 2010.12.20 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESEL- 
LSCHAFT, DE 

Autovehicul; panou de 
control pentru 
autovehicul; design 
interior pentru 
autovehicul / Motor 
vehicle; dashboard for a 
vehicle; interior design 
for a vehicle / Véhicule 
automobile; tableau de 
bord pour véhicule; 
aménagement intérieur 
de véhicule 

12-08, 16 3 2015.12.20 12/2011 

2 DM/075617 2011.02.02 MÜLLER & 
MEIRER 
LEDERWAREN- 
FABRIK GMBH, 
DE 

Încheietori pentru 
produse din piele; 
mânere pentru genţi, 
serviete etc.; accesorii 
pentru genţi / Clasps for 
leather goods; handles 
for attache cases, 
briefcases, etc; trunk 
fittings / Fermoirs 
d'articles de 
maroquinerie; poignées 
des mallettes, 
serviettes, etc.; ferrures 
de malles 

08-06, 
07, 09 

19 (1, 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 21, 22, 
23, 24, 25) 

2016.02.02 7/2011 

3 DM/076398 2011.07.19 
 

2011.01.20, 
001808312, 

EM 

FERRARI  
S.P.A., IT 

Autovehicul / Car / 
Voiture 

12-08 1 2016.07.19 12/2011 

4 DM/076399 2011.07.19 

2011.01.20, 
001808320, 

EM 

FERRARI  
S.P.A., IT 

Model la scară redusă / 
Scale model / Modèle 
réduit 

21-01 1 2016.07.19 12/2011 

5 DM/077213 2011.08.29 
 

2011.03.02, 
1829441-
0001, EM 

AUTOMOBILI 
LAMBORGHINI 
S.P.A., IT 

Autovehicul / Motor 
vehicle / Véhicule 
automobile 

12-08 1 2016.08.29 12/2011 

6 DM/077221 2011.11.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Unităţi de afişare / 
Display units / 
Présentoirs 

20-02 4 2016.11.28 12/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 DM/077231 2011.11.30 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH  LTD.), 
CH 

Unităţi de afişare / 
Display units / 
Présentoirs 

20-02 2 2016.11.30 12/2011 

8 DM/077234 2011.12.01 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch display case / 
Ecrin de montre 

03-01 1 2016.12.01 12/2011 

9 DM/077236 2011.12.01 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGÈRE 
SUISSE, CH 

Etuiuri / Cases / Etuis 03-01 2 2016.12.01 12/2011 

10 DM/077250 2011.12.07 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGÈRE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2016.12.07 12/2011 

11 DM/077256 2011.12.12 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2016.12.12 12/2011 

12 DM/077257 2011.12.12 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2016.12.12 12/2011 

13 DM/077308 2011.12.19 "FREY WILLE" 
GMBH & CO KG, 
AT 

Brăţări; pandantive / 
Bracelets; pendants / 
Bracelets; pendentifs 

11-01 9 2016.12.19 12/2011 

14 DM/077310 2011.12.15 
 

2011.11.14, 
49h 

INTERNATIO-
NAL FAIR OF 
FURNITURE, 
EQUIPMENT 

AND, 
BELGRADE, 
SERBIA, RS;  
2011.10.19, 
AMBIENTA-

INTERNATIO-
NAL 

FURNITURE, 
INTERIOR, 
ZAGREB, 
CROATIA, 

HR 
2011.11.24, 
559-04/3-11-

001, HR 

KVADRA D.O.O., 
HR 

Canapea rotativă / 
Rotating sofa bed / 
Canapé lit pivotant 

06-01 1 2016.12.15 12/2011 

15 DM/077345 2011.12.16 BLANCPAIN SA, 
CH 

Cutie pentru ceas; 
cadrane / Watch case; 
dials / Boîte de montre; 
cadrans 

10-07 3 2016.12.16 12/2011 

16 DM/077353 2011.12.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ace pentru ceas / 
Watch hands / Aiguilles 
de montres 

10-07 2 2016.12.22 12/2011 

17 DM/077376 2011.12.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 4 2016.12.22 12/2011 
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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 (numărul desenului şi modelului 

industrial), data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare  

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
03-01 DM/077234 2011.12.01 TISSOT SA  

(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch display case / 
Ecrin de montre 

1 2016.12.01 12/2011 

03-01 DM/077236 2011.12.01 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Etuiuri / Cases / Etuis 2 2016.12.01 12/2011 

06-01 DM/077310 2011.12.15 
 

2011.11.14, 
49h 

INTERNATIO-
NAL FAIR OF 
FURNITURE, 
EQUIPMENT 

AND, 
BELGRADE, 
SERBIA, RS;  
2011.10.19, 
AMBIENTA-

INTERNATIO-
NAL 

FURNITURE, 
INTERIOR, 
ZAGREB, 

CROATIA, HR 
2011.11.24, 
559-04/3-11-

001, HR 

KVADRA D.O.O., HR Canapea rotativă / 
Rotating sofa bed / 
Canapé lit pivotant 

1 2016.12.15 12/2011 

08-06, 
07, 09 

DM/075617 2011.02.02 MULLER & MEIRER 
LEDERWAREN-
FABRIK GMBH, DE 

Încheietori pentru 
produse din piele; 
mânere pentru genţi, 
serviete etc.; accesorii 
pentru genţi / Clasps for 
leather goods; handles 
for attache cases, 
briefcases, etc; trunk 
fittings / Fermoirs 
d'articles de 
maroquinerie; poignées 
des mallettes, 
serviettes, etc.; ferrures 
de malles 

19 (1, 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 21, 22, 
23, 24, 25) 

2016.02.02 7/2011 

10-02 DM/077250 2011.12.07 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2016.12.07 12/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-02 DM/077256 2011.12.12 RADO UHREN AG 

(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2016.12.12 12/2011 

10-02 DM/077257 2011.12.12 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

3 2016.12.12 12/2011 

10-02 DM/077376 2011.12.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

4 2016.12.22 12/2011 

10-07 DM/077345 2011.12.16 BLANCPAIN SA, CH Cutie pentru ceas; 
cadrane / Watch case; 
dials / Boîte de montre; 
cadrans 

3 2016.12.16 12/2011 

10-07 DM/077353 2011.12.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ace pentru ceas / 
Watch hands / Aiguilles 
de montres 

2 2016.12.22 12/2011 

11-01 DM/077308 2011.12.19 "FREY WILLE"  
GMBH & CO KG, AT 

Brăţări; pandantive / 
Bracelets; pendants / 
Bracelets; pendentifs 

9 2016.12.19 12/2011 

12-08 DM/076398 2011.07.19 
 

2011.01.20, 
001808312,  

EM 

FERRARI S.P.A., IT Autovehicul / Car / 
Voiture 

1 2016.07.19 12/2011 

12-08 DM/077213 2011.08.29 
 

2011.03.02, 
1829441-0001, 

EM 

AUTOMOBILI 
LAMBORGHINI 
S.P.A., IT 

Autovehicul / Motor 
vehicle / Véhicule 
automobile 

1 2016.08.29 12/2011 

12-08, 
16 

DM/075108 2010.12.20 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESEL-
LSCHAFT, DE 

Autovehicul; panou de 
control pentru 
autovehicul; design 
interior pentru 
autovehicul / Motor 
vehicle; dashboard for a 
vehicle; interior design 
for a vehicle / Véhicule 
automobile; tableau de 
bord pour véhicule; 
aménagement intérieur 
de véhicule 

3 2015.12.20 12/2011 

20-02 DM/077221 2011.11.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Unităţi de afişare / 
Display units / 
Présentoirs 

4 2016.11.28 12/2011 

20-02 DM/077231 2011.11.30 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Unităţi de afişare / 
Display units / 
Présentoirs 

2 2016.11.30 12/2011 

21-01 DM/076399 2011.07.19 
 

2011.01.20, 
001808320,  

EM 

FERRARI S.P.A., IT Model la scară redusă / 
Scale model / Modèle 
réduit 

1 2016.07.19 12/2011 
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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. dese-
nului şi modelului 
industrial reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/038477 SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO., FR 1 2016.12.09(3R) 12/1997 12/2011 
2 DM/038479 CHRISTIAN DIOR COUTURE 

(SOCIÉTÉ ANONYME), FR 
1 2016.12.09(3R) 12/1997 12/2011 

3 DM/038546 REY AG, CH 3 2016.12.17(3R) 12/1997 12/2011 
4 DM/038615 VENUTO, Antonino, IT 

D'ANGELO, Giuseppe Giovanni, IT 
SCARFI', Giuseppe, IT 
GRUPPO COSTRUZIONI 
METALLICHE S.R.L., IT 

3 2016.12.24(3R) 12/1997 12/2011 

5 DM/038624 MARTELL & CO., FR 1 2016.12.27(3R) 12/1997 12/2011 
6 DM/058333 ROUX, WILLIAM, FR 1 2016.12.18(2R) 8/2002 12/2011 
7 DM/058742 SONY OVERSEAS SA, CH 1 2016.12.27(2R) 10/2002 12/2011 
8 DM/068378 THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY, US 
2 2016.12.14(1R) 11/2007 12/2011 

9 DM/068379 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2016.12.15(1R) 5/2007 12/2011 

10 DM/068380 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2016.12.15(1R) 5/2007 12/2011 

11 DM/068391 UNILEVER N.V., NL 1 2016.12.15(1R) 11/2007 12/2011 
12 DM/068397 TISSOT S.A., CH 2(1,2) 2016.12.11(1R) 5/2007 12/2011 
13 DM/068400 THE SWATCH GROUP 

MANAGEMENT SERVICES AG  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES LTD.), CH 

12 2016.12.08(1R) 5/2007 12/2011 

14 DM/068401 DAIMLER AG, DE 5 2016.12.07(1R) 11/2007 12/2011 
15 DM/068413 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
31 2016.12.19(1R) 5/2007 12/2011 

16 DM/068425 DAIMLER AG, DE 2 2016.12.07(1R) 11/2007 12/2011 
17 DM/068429 MONTRES BREGUET S.A., CH 2 2016.12.19(1R) 5/2007 12/2011 
18 DM/068431 STUDER & CO. AG, DISTILLERIE, CH 1 2016.12.20(1R) 11/2007 12/2011 
19 DM/068443 TISSOT S.A., CH 4 2016.12.20(1R) 5/2007 12/2011 
20 DM/068540 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
8 2016.12.21(1R) 6/2007 12/2011 

21 DM/068685 VALBIA S.R.L., IT 1 2016.12.18(1R) 9/2007 12/2011 
22 DM/068697 RADO UHREN AG  

(RADO WATCH CO. LTD.) 
(MONTRES RADO S.A.), CH 

1 2017.03.26(1R) 9/2007 12/2011 

 

 



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 
 

027288 - 11/2010 (730) 
Expert Grup S.R.L.,  
organizaţie  
neguvernamentală, MD 
Str. Crîngului nr. 12, ap. 15,  
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
Centrul Analitic Independent 
EXPERT-GRUP, asociaţie 
obştească, MD 
Str. Crîngului nr. 12, ap. 16,  
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 
 

029732 - 10/2011 (730)  
UNIMARKET DISCOUNT 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

(730) 
 UNIMARKET DISCOUNT S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

3 Cereri de 
înregistrare 
a mărcilor 

028039 
 

028040 
 

028309 

- 
 
- 
 
- 

1/2011 
 
 
 

4/2011 

(730)  
Hansen Beverage Company,  
a Delaware corporation, US 

(730)  
MONSTER ENERGY COMPANY, 
a Delaware corporation, US 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

029147 - 8/2011 (511) 
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, 
orez, tapiocă, sago, înlocuitori 
de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine,  
produse de patiserie şi cofetărie, 
îngheţată, miere, sirop de 
melasă, drojdie, praf de copt; 
sare, muştar, oţet, sosuri  
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

(511)  
30 -  ceai. 

5 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

028563 - 4/2011 (511)  
29 - carne, extracte din carne, 
supe; peşte, produse din peşte; 
crustacee nu vii; moluşte nu vii; 
sardine; caviar; păsări şi vânat; 
fructe şi legume conservate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, 
compoturi; jeleuri de fructe; 
jeleu alimentar; gem; sos  
(compot) de răchiţele sau 
pomuşoare; conserve de fructe; 
chipsuri de cartofi; chipsuri  
de cartofi conservate; fructe 
şi legume pregătite; ciuperci 
conservate; ceapă conservată; 
tomate conservate; tomate 
pisate; tomate fierte; tomate 
uscate; produse semifabricate 
pe bază de tomate; supe de 
tomate semifabricate; conserve 
de tomate; pastă de tomate; 
pireu de tomate; suc de tomate 
pentru gătit; fasole coapte; 
produse din fasole coapte; 
fasole conservate; boabe de 
soia; boabe de soia conservate; 
lapte de soia în formă lichidă şi 
uscată; ulei alimentar de soia; 
proteine alimentare de soia; tofu 
boabe conservate; nuci 
pregătite; nuci de cajun prelu-
crate, arahide prelucrate; unt  
de arahide; stafide; salate; 
ierburi de grădină conservate, 
altele decât condimentele; ouă, 

(511)  
29 -  uleiuri şi grăsimi comestibile. 
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albuş de ou; lapte şi produse 
lactate; băuturi lactate cu 
componenţă predominantă din 
lapte; caşcaval, iaurt; uleiuri şi 
grăsimi comestibile, margarină; 
grăsimi pentru cofetărie; grăsimi 
alimentare, grăsimi vegetale, 
ghee vegetale, vanaspati; uleiuri 
vegetale hidrogenate. 

6 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

030185 - 3/2012 (511)  
01 - produse chimice destinate 
industriei, ştiinţelor, fotografiei, 
agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale  
în stare brută, materiale plastice 
în stare brută; îngrăşăminte 
pentru pământ; compoziţii  
extinctoare; preparate pentru 
călirea şi sudura metalelor; 
produse chimice destinate 
conservării alimentelor,  
materiale tanante; adezivi  
(materiale de lipit) destinaţi 
industriei; 
 
05 - produse farmaceutice şi 
veterinare; produse igienice 
pentru medicină; substanţe 
dietetice de uz medical, alimente 
pentru sugari; plasturi şi  
materiale pentru pansamente; 
materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide; 
 
07 - maşini şi maşini-unelte; 
motoare (cu excepţia motoare-
lor pentru vehiculele terestre); 
cuplaje şi organe de transmisie 
(cu excepţia celor pentru  
vehiculele terestre); instrumente 
agricole, altele decât cele 
acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 - aparate şi instrumente 
chirurgicale, medicale, dentare 
şi veterinare, membre, ochi şi 

(511) 
01 - produse chimice destinate 
industriei, ştiinţelor, fotografiei, 
agriculturii, horticulturii şi  
silviculturii; răşini artificiale  
în stare brută, materiale plastice 
în stare brută; îngrăşăminte  
pentru pământ; compoziţii extinc-
toare; preparate pentru călirea  
şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării 
alimentelor, materiale tanante; 
adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 
 
 
05 - produse farmaceutice şi vete-
rinare; produse igienice pentru 
medicină; substanţe dietetice  
de uz medical, alimente pentru 
sugari; plasturi şi materiale pentru 
pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse 
pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide; 
 
 
07 - maşini şi maşini-unelte;  
motoare (cu excepţia motoarelor 
pentru vehiculele terestre);  
cuplaje şi organe de transmisie  
(cu excepţia celor pentru  
vehiculele terestre); instrumente 
agricole, altele decât cele 
acţionate manual; incubatoare 
pentru ouă; maşini şi sisteme de 
fabricare a semiconductoarelor; 
aparate de expunere a  
semiconductoarelor; maşini  
şi sisteme de fabricare a cristale-
lor lichide; aparate de expunere  
a cristalelor lichide; aparate de 
testare a semiconductoarelor; 
aparate de testare a cristalelor 
lichide; maşini de lustruit şi 
aparate pentru microplăcuţe; părţi 
şi accesorii pentru maşini şi sis-
teme de fabricare a semiconduc-
toarelor; părţi şi accesorii pentru 
maşini şi sisteme de fabricare a 
cristalelor lichide; părţi şi accesorii 
pentru aparatele de expunere a  
cristalelor lichide; părţi şi accesorii 
pentru aparatele de testare a 
semiconductoarelor; părţi şi  
accesorii pentru aparatele de 
testare a cristalelor lichide; părţi  
şi accesorii pentru maşini şi 
aparatele de lustruire a 
microplăcuţelor; 
 
10 - aparate şi instrumente  
chirurgicale, medicale, dentare şi 
veterinare, membre, ochi şi dinţi 
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dinţi artificiali, articole  
ortopedice; material de sutură; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 - aparate de iluminat, de 
încălzit, de producere a vaporilor, 
de gătit, de refrigerare, de 
uscare, de ventilare, de  
distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 
 
 
 
14 - metale preţioase şi aliajele 
lor şi produse din aceste  
materiale sau placate cu  
acestea, necuprinse în alte 
clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preţioase; ceasornicărie 
şi instrumente pentru 
măsurarea timpului; 
 
 
 
16 - hârtie, carton şi produse  
din aceste materiale, necu-
prinse în alte clase; produse  
de imprimerie; articole pentru 
legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit)  
pentru papetărie sau menaj; 
materiale pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilelor); 
materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia  
aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalaj (necuprinse  
în alte clase); caractere  
tipografice, clişee; 
 
 
 
 
18 - piele şi imitaţii din piele, 
produse din aceste materiale 
necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; 
umbrele, umbrele de soare, 
bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 
 
 
 
 
 
 
21 - ustensile şi recipiente 
pentru menaj sau bucătărie; 
piepteni şi bureţi; perii (cu 
excepţia pensulelor); material 
pentru perii; material pentru 

artificiali, articole ortopedice; 
material de sutură; aparate de 
diagnostic de uz medical; aparate 
auditive pentru surzi; ochi artificiali; 
lentile (proteze intraoculare)  
pentru implanturi chirurgicale; 
oftalmoscoape; gastroscoape; 
aparate de măsurare a tensiunii 
arteriale; aparate pentru protecţia 
auzului, căşti antifonice; aparate 
de testare de uz medical; aparate 
Roentgen de uz medical;  
dispozitive de protecţie contra 
raze Roentgen de uz medical; 
 
11 - aparate de iluminat, de 
încălzit, de producere a vaporilor, 
de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei 
şi instalaţii sanitare; cafetiere 
electrice; umidificatoare; lanterne 
cu diode emiţătoare de lumină/ 
lanterne LED;  toastere electrice; 
 
14 - metale preţioase şi aliajele lor 
şi produse din aceste materiale 
sau placate cu acestea,  
necuprinse în alte clase; 
 giuvaiergerie, bijuterii, pietre 
preţioase; ceasornicărie şi  
instrumente pentru măsurarea 
timpului; insigne incluse în clasa 
14; inele pentru chei şi brelocuri 
din metale preţioase; 
 
16 - hârtie, carton şi produse din 
aceste materiale, necuprinse în 
alte clase; produse de imprimerie; 
articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de 
lipit) pentru papetărie sau menaj; 
materiale pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale 
de instruire sau învăţământ  
(cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj  
(necuprinse în alte clase); 
 caractere tipografice, clişee; 
standuri pentru fotografii;  
calendare; albume; reviste 
 (periodice); cărţi; ziare; 
abţibilduri, etichete; cartonaşe  
de colecţie, carduri de comerţ; 
 
18 - piele şi imitaţii din piele, 
produse din aceste materiale 
necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; 
umbrele, umbrele de soare,  
bastoane; bice şi articole de 
şelărie; genţi sau sacoşe cu 
şireturi; huse matlasate, genţi 
matlasate; portvizite; portofele 
pentru cărţi de vizită; huse pentru 
chei; pungi  pentru cumpărături; 
rucsacuri; genţi de mână; 
 

21 - ustensile şi recipiente pentru 
menaj sau bucătărie; piepteni şi 
bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); 
material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; 
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curăţare; bureţi metalici; sticlă 
brută sau semiprelucrată  
(cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan  
şi faianţă necuprinse în alte 
clase; 
 
 
 
 
 
24 - ţesături şi produse textile, 
necuprinse în alte clase;  
cuverturi de pat şi de masă; 
 
 
 
 
 

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, 
articole care servesc la acoperirea 
capului; 
 
 
 
 
28 - jocuri, jucării; articole de 
gimnastică şi de sport  
necuprinse în alte clase; 
decoraţiuni (ornamente) pentru 
pomul de Crăciun; 
 
 
 
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, 
orez, tapiocă, sago, înlocuitori 
de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine,  
produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop 
de melasă, drojdie, praf de copt; 
sare, muştar, oţet, sosuri  
(condimente); mirodenii; gheaţă; 
 
37 - construcţii; reparaţii; servicii 
de instalaţii; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sticlă brută sau semiprelucrată  
(cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan  
şi faianţă necuprinse în alte clase; 
pocale, pahare fără picior; căni; 
ploşti, recipiente pentru băuturi; 
butelii de apă; sticle de vid, 
termosuri; pahare de băut, sticle 
pentru băuturi; veselă de băut; 
cutii pentru alimente, sufertaşe; 
 
24 - ţesături şi produse textile, 
necuprinse în alte clase; cuverturi 
de pat şi de masă; stofă (imitaţii 
de piele); stofă/ţesătură acoperită 
cu vinil; etichete de pânză;  
prosoape din materiale textile; 
batiste din materiale textile;  
 

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, 
articole care servesc la  
acoperirea capului; veste; jachete;  
impermeabile; şepci, bonete, 
pălării; brăţări; uniforme sportive; 
şorţuri; tricouri;  
 

28 - jocuri, jucării; articole de 
gimnastică şi de sport necuprinse 
în alte clase; decoraţiuni  
(ornamente) pentru pomul de 
Crăciun; jucării; cărţi de joc; 
articole de golf; articole pentru 
tragerea cu arcul, tirul cu arcul; 
 
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, 
orez, tapiocă, sago, înlocuitori de 
cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de 
patiserie şi cofetărie, îngheţată, 
miere, sirop de melasă, drojdie, 
praf de copt; sare, muştar, oţet, 
sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă; 
 
37 - construcţii; reparaţii; servicii 
de instalaţii; instalarea maşinilor  
şi sistemelor de fabricare a  
cristalelor lichide; servicii de 
reparaţie sau întreţinere a maşinilor 
şi a sistemelor de fabricare a 
cristalelor lichide; servicii de 
reparaţie sau întreţinere a maşinilor 
şi a sistemelor de fabricare a 
semiconductoarelor; servicii de 
reparaţie sau întreţinere a  
echipamentului fotografic; servicii 
de reparaţie sau întreţinere a 
camerelor de luat vederi; servicii 
de reparaţie sau întreţinere a 
camerelor de luat vederi digitale; 
servicii de reparaţie sau întreţinere a 
lentilelor pentru camerele de luat 
vederi; servicii de reparaţie sau 
întreţinere a aparatelor şi a  
instrumentelor optice; servicii  
de reparaţie a microscoapelor; 
servicii de reparaţie a binoclurilor; 
servicii de reparaţie a telescoapelor; 
servicii de reparaţie a telemetrelor; 
aparate de instalare de testare a 
semiconductoarelor; aparate de 
instalare de testare a cristalelor 
lichide; servicii de reparaţie sau 
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41 - educaţie; instruire;  
divertisment; activităţi sportive  
şi culturale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

întreţinere a aparatelor de testare 
a semiconductoarelor; servicii de 
reparaţie sau întreţinere a aparatelor 
de testare a cristalelor lichide;  
servicii de reparaţii a ochelarilor; 
servicii de reparaţie sau întreţinere 
a maşinilor şi instrumentelor de 
măsurare sau de testare; servicii 
de reparaţie sau întreţinere a 
dispozitivelor şi aparatelor de 
telecomunicaţii; servicii de 
reparaţie sau întreţinere a maşinilor 
şi aparatelor electronice; servicii 
de reparaţie sau întreţinere a 
aparatelor auditive; servicii  
de reparaţie sau întreţinere  
a aparatelor şi instrumentelor 
medicale; 
  
41 - educaţie; instruire; divertisment; 
activităţi sportive şi culturale; 
servicii foto şi servicii de asigurare 
a informaţiei pe fotografii; servicii 
de aranjare, desfăşurare şi  
organizare a seminarelor pentru 
fotografie şi servicii de furnizare  
a informaţiei privind fotografia; 
servicii de aranjare, desfăşurare  
şi organizare a cursurilor de 
 fotografie  şi furnizarea 
informaţiilor privind cursurile  
de fotografie; servicii de aranjare, 
desfăşurare şi organizare a  
evenimentelor fotografiei şi  
furnizarea informaţiilor privind 
evenimentele fotografiei; servicii 
de aranjare, desfăşurare şi 
organizare a concursurilor de 
fotografie şi furnizarea informaţiei 
cu privire la concursurile de 
fotografie; servicii de închiriere a 
camerelor de luat vederi, părţi şi 
accesorii pentru acestea; servicii 
de aranjare, desfăşurare şi orga-
nizare a expoziţiilor de fotografie 
şi furnizarea informaţiilor privind 
expoziţiile de fotografie; servicii de 
acordare a facilităţilor privind 
expoziţiile foto şi servicii de  
acordare a informaţiei privind 
facilităţile expoziţiei foto; servicii 
de prelucrare a imaginilor digitale; 
servicii de furnizare on-line a 
imaginilor digitale; servicii foto; 
servicii educaţionale şi de instruire 
cu privire la fotografie; servicii 
educaţionale şi de instruire cu 
privire la întreţinerea, reparaţia  
şi operarea echipamentului  
fotografic, părţi şi accesorii ale 
acestuia; servicii educaţionale şi 
de instruire cu privire la întreţinerea, 
reparaţia  şi operarea măsurării sau 
testării maşinilor şi instrumentelor, 
părţilor şi accesoriilor acestora; 
servicii educaţionale şi de instruire 
cu privire la întreţinerea, reparaţia 
şi operarea maşinilor şi 
instrumentelor optice, părţilor şi 
accesoriilor acestora; servicii 
educaţionale şi de instruire cu 
privire la întreţinerea, repararea  
şi operarea maşinilor şi sistemelor 
de fabricare a semiconductoarelor 
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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 calculatoarelor  
şi a programelor de calculator. 

(inclusiv aparate de testare a 
semiconductoarelor şi alte  
echipamente periferice), părţilor şi 
accesoriilor acestora; servicii 
educaţionale şi de instruire cu 
privire la întreţinerea, reparaţia  
şi operarea maşinilor şi sistemelor 
de fabricare a cristalelor lichide  
(inclusiv aparate de testare a 
cristalelor lichide şi alte  
echipamente periferice), părţilor  
şi accesoriilor acestora; servicii 
educaţionale şi de instruire cu 
privire la întreţinerea, reparaţia 
şi operarea dispozitivelor şi  
aparatelor de telecomunicaţii, 
părţilor şi accesoriilor acestora; 
servicii educaţionale şi de instruire 
cu privire la întreţinerea, reparaţia 
şi operarea maşinilor şi aparatelor 
electronice, părţilor şi accesoriilor 
acestora; servicii educaţionale şi 
de instruire cu privire la întreţinerea, 
reparaţia şi operarea maşinilor şi 
aparatelor de fabricare a ochelarilor 
de vedere, părţilor şi accesoriilor 
acestora; servicii de furnizare  
a publicaţiilor electronice on-line 
(nedescărcabile); servicii de  
aranjare, desfăşurare şi  
organizare a seminarelor, oferind 
informaţii cu privire la acestea; 
servicii de furnizare a fişierelor  
de imagini şi fişierelor video 
(nedescărcabile) prin Internet; 
servicii de închiriere a maşinilor  
şi instrumentelor optice; servicii 
de închiriere a maşinilor şi 
instrumentelor de măsurare sau 
de testare; servicii de planificare, 
editare şi producere a publicaţiilor; 
 
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 calculatoarelor  
şi a programelor de calculator; 
închirierea serverelor web; 
închirierea zonei de stocare  
a datelor serverelor în Internet; 
furnizarea de software pentru 
editarea şi gestiunea fotografiilor 
şi filmelor prin Internet 
(nedescărcabile); închirierea 
serverelor web de conversaţii 
prin Internet. 

7 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

028221 - 2/2011 (730) 
E! Entertainment Television, 
Inc., US 

(730) 
E! Entertainment Television, LLC, 
US 

8 Mărci   014097 
 

014098 
 

014099 
 

014100 
 

015368 

11687 
 

11688 
 

11689 
 

11690 
 

12938 

9/2004 
2/2005 

 
 
 
 
 
 

7/2005 
12/2005 

(730) 
"MEDIA  ALIANŢA" S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

(730)  
"MEDIA  ALIANŢA" S.R.L., MD 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 Marcă 010981 11192 5/2004 

10/2004 
(730)  
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., MD 

(730) 
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

10 Marcă  010885 9249 
 
 
 

9/2002 
2/2003 

(730)  
BEL-ALCO S.R.L., întreprindere 
mixtă Moldova-SUA, MD 
Str. Independenţei nr. 37,  
MD-6201, Sîngerei,  
Republica Moldova 

(730)  
BEL-ALCO S.R.L., MD 
 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, 
Republica Moldova 

11 Marcă  011536 9826 5/2003 
10/2003 

(730)  
Şos. Hînceşti nr. 138,  
MD-2070, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Şos. Hînceşti nr. 140/4,  
MD-2070, Chişinău,  
Republica Moldova 

12 Marcă 023979 20053 9/2010 (730)  
SUPRATEN PLUS S.R.L., 
societate comercială, MD 

(730)  
SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

13 Marcă  018251 14796 12/2006 
5/2007 

(730) 
Bd. Moscova nr. 16,   
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova  

(730)  
Str. Burebista nr. 23,  
MD-2032, Chişinău,  
Republica Moldova  

14 Marcă 011840 10182 10/2003 
3/2004 

(730)  
MOLDCARGO S.R.L., societate 
de asigurare, MD 

(730)  
MOLDCARGO S.A., Societate  
de Asigurări-Reasigurări, MD 

15 Marcă 010479 8894 4/2002 
9/2002 

(730)  
Str. Armenească nr. 30, ap. 1, 
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
Str. M. Eminescu nr. 23,  
MD-2011, Chişinău, Codru,  
Republica Moldova 

16 Mărci 011873 
 

011874 
 

011877 
 

011878 
 

011951 
 

011952 
 

011953 
 

011954 
 

011963 
 

011964 
 

011965 
 

012040 
 

012041 
 

011876 
 
 

011875 
 
 

011872 

10101 
 

10102 
 

10103 
 

10104 
 

10209 
 

10210 
 

10211 
 

10212 
 

10218 
 

10219 
 

10220 
 

10251 
 

10252 
 

10493 
 
 

10751 
 
 

11920 

9/2003 
2/2004 

 
 
 
 
 
 

10/2003 
3/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/2003 
5/2004 

 
12/2003 
7/2004 

 
4/2004 
3/2005 

(730) 
 NEFIS S.R.L., întreprindere 
mixtă moldo-turcă, MD 

(730)  
I.C.S. NEFIS S.R.L., MD 

17 
 

Mărci  001717 
 
 

001465 
 
 

R838 
 
 

R 2064 
 
 

1/1995 
6/2005 

 
3/1995 
9/1995 
3/2004 

(730) 
ANHEUSER-BUSCH,  
INCORPORATED, US 
One Busch Place, St. Louis, 
Missouri, Statele Unite ale 
Americii 

(730) 
Anheuser-Busch, LLC, US 
 
One Busch Place, St. Louis, 
Missouri, 63118, Statele Unite ale 
Americii 



MD - BOPI 7/2012 

 165

001982 
 

001983 
 

001984 
 

001985 
 

001986 
 

001987 
 

001988 
 
 

001716 
 
 
 

005877 
 
 
 

005876 
 
 
 

005875 
 
 

007435 
 
 
 

007949 
 
 
 

014402 
 
 

013906 

R 2792 
 

R 2793 
 

R 2794 
 

R 2795 
 

R 2796 
 

R 2797 
 

R 2798 
 
 

R 3120 
 
 
 

R 5269 
 
 
 

R 6197 
 
 
 

R 6228 
 
 

R 6470 
 
 
 

R 9583 
 
 
 

12158 
 
 

13263 

1/1996 
7/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/1995 
2/1996 
3/2005 

 
8/1997 
1/1998 
6/2006 

 
9/1998 
3/1999 
6/2006 

 
 
 
 

1/1999 
7/1999 
4/2008 

 
4/2001 
8/2003 
8/2008 

 
12/2004 
5/2005 

 
10/2005 
3/2006 

18 Marcă  003958  R 4152  4/1996 
11/1996 
5/2005 

(730)  
AXCAN PHARMA S. A., FR 

(730)  
AXCAN PHARMA SAS, FR  

19 Mărci  006397 
 

006398 

R 5670 
 

R 5671 

1/1998 
7/1998 
3/2007 

(730) 
Centocor, Inc., US 
200 Great Valley Parkway, 
Malvern, Pennsylvania 19355, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Centocor Ortho Biotech Inc., US 
800 Ridgeview Drive, Horsham, 
Pennsylvania 19044,  
Statele Unite ale Americii 

20 Marcă  008310  R 6850  7/1999 
12/1999 
5/2008  

(730)  
Centocor Ortho Biotech Inc., US 

(730) 
 Janssen Biotech, Inc., US  

21 Mărci  023393 
 

023394 
 

023395 

18859 
 

18860 
 

18861  

12/2009 
 

(730) 
Londa GmbH, DE 
An der Milchinsel 2, 04103 
Leipzig, Germania  

(730) 
 Wella  GmbH, DE 
Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus,  
Germania  

22 Marcă  014585 12589 12/2004 
8/2005 

(730)  
Heidenkampsweg 77, D-20097 
Hamburg, Germania 

(730)  
Frankenstrasse 18b, 20097  
Hamburg, Germania 

23 Mărci  017602 
 
 

017603 

14438 
 
 

16301  

8/2006 
1/2007 

 
11/2007 
4/2008  

(730)  
Safmarine House, Riebeek 
Street 22, Kaapstad 8001,  
Africa de Sud 
 

(730)  
Safmarine Quay, Clocktower 
Precinct, Victoria & Alfred  
Waterfront, 8001 Cape Town, 
Africa de Sud  

24 Mărci  021452 
 
 

17002 
 
 

5/2008 
10/2008 

 

(730) 
 Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo 
"Pivovarennoe obedinenie 

(730) 
 "Moscow-Efes Brewery" Closed 
Joint Stock Company, RU 



MD - BOPI 7/2012  

 166

022193 
 
 

024200 
 

025072 

17536 
 
 

18955 
 

20737  

9/2008 
2/2009 

 
12/2009 

 
3/2011  

"Krasnîi Vostok-Solodovpivo",  
RU 
Str. Tihoreţkaia 5, or. Kazani 
420054, Republica Tatarstan, 
Federaţia Rusă 

 
 
Str. Podolskih Kursantov, 15B, 
117546, Moscova, Federaţia 
Rusă 

25 Marcă  011295 9577 2/2003 
7/2003 

(730)  
100 Route 206 North Peapack, 
NJ 07975, Statele Unite ale 
Americii  

(730) 
7000 Portage Road, Kalamazoo, 
Michigan 49001, Statele Unite ale 
Americii 

26 Marcă  010833 9129 7/2002 
12/2002 

(730)  
SE-126 25 Stockholm, Suedia  

(730)  
SE-164 83 Stockholm, Suedia 

27 Marcă 010737 9110 
 

7/2002 
12/2002  

(730)  
Wil House, Shannon Business 
Park, Shannon, County Clare, 
Irlanda   

(730)  
Treasury Building, Lower Grand 
Canal Street, Dublin 2, Irlanda  

28 Mărci  011135 
 

011136 
 

011176 
 

011177 

9471 
 

9472 
 

9556 
 

9557 

1/2003 
6/2003 

 
 

2/2003 
7/2003 

 

(730)  
2 Havelock Road, #04-10/11 
Apollo Ctr., Singapore, 059763, 
Statele Unite ale Americii 

(730) 
600 North Bridge Road,  
Unit 10-03/10, Parkview Square, 
Singapore, 188778, Singapore 

29 Mărci  025980 
 

025979 
 

027942 
 

028168 
 

028195 

20407 
 

20458 
 

21533 
 

21858 
 

21860 

12/2010 
 
 
 

8/2011 
 

11/2011 

(730)  
Hansen Beverage Company,   
a Delaware corporation, US 

(730) 
MONSTER ENERGY COMPANY, 
a Delaware corporation, US 

30 Mărci  010326 
 
 

015235 

12288 
 
 

12832 

11/2003 
5/2005 

 
6/2005 

11/2005 

(730) 
 OSI Pharmaceuticals, Inc., US 
41 Pinelawn Road, Melville, 
New York 11747,  
Statele Unite ale Americii 

(730) 
OSI Pharmaceuticals, LLC, US 
1 Bioscience Park Drive,  
Farmingdale, New York 11735, 
Statele Unite ale Americii 

31 Mărci  004343 
 
 

003632 

R 3099 
 
 

R 4119 

2/1996 
4/2005 

 
4/1996 

11/1996 
4/2005  

(730)  
Burnside Road, Farburn  
Industrial Estate, Dyce,  
Aberdeen AB21 7PB,  
Regatul Unit 

(730)  
1 Royal Bank Place, Buchanan 
Street, Glasgow, G1 3AA,  
Scotland, Regatul Unit 

32 Mărci  011370 
 

011371 

9646 
 

9647 

3/2003 
8/2003 

 

(730)  
HEMOFARM KONCERN A.D., 
YU 
BEOGRADSKI PUT BB, 26300 
VRSAC, Iugoslavia  

(730)  
Hemofarm A.D., RS 
 
Beogradski put bb. 26300 Vršac, 
Serbia  

33  Marcă  011560 9917 7/2003 
12/2003  

(730)  
Merten GmbH & Co. KG, DE  

(730) 
 Merten GmbH, DE  

34 Marcă  020816 16457 1/2008 
6/2008  

(730) 
E! Entertainment Television, 
Inc., US  

(730) 
E! Entertainment Television, LLC, 
US  

35 Mărci  005405 
 
 
 

013603 
 
 

026213 

R 4847 
 
 
 

11311 
 
 

20659 

3/1997 
8/1997 
6/2006 

 
6/2004 

11/2004 
 

2/2011  

(730)  
Dandy A/S, DK 
 
Hjulmagervej 4b, 7100 Vejle, 
Danemarca 

(730)  
Kraft Foods Danmark Intellectual 
Property ApS, DK 
Roskildevej 161,  DK-2620  
Albertslund, Danemarca 

36 Marcă   017667  14417  8/2006 
1/2007  

(730) 
Sbarro Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului New York, US   

(730)  
Sbarro LLC, US  

37  Marcă  024908 19696 5/2010  (730)  
Brake Parts, Inc., US  

(730) 
Brake Parts, Inc LLC, US  

38  Desen / 
model 
industrial  

f 2009 0051 1251  9/2010 
2/2011  

(73)  
Î.C.S. ZHENG SHI  
INTERNATIONAL GROUP 
S.R.L., MD  

(73) 
Î.C.S. SHAN LIAN  
INTERNATIONAL GROUP S.R.L., 
MD  
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 015208 

2004.07.27 
12926 

 
7/2005          
12/2005 

MOLDPRES, agenţie 
informaţională de stat,  
întreprindere de stat, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

"PROEFA-SALON" S.R.L., 
MD 
 
Str. Milano 32,  
MD-2069, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1848 
2012.06.01 

2 Marcă 011153 
2002.03.06 

R 9440 12/2002              
5/2003             
4/2012 

RADIO HIT  S.R.L., MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 7, 
bloc 3, ap.123,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

"DIXI MEDIA" S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 21, secţia 3,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

1869 
2012.06.01 

3 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

028658 
2011.02.22 

- 
 

5/2011 
 

SAVACOM-TRANS 
S.R.L., MD 
Str. Ginta Latină nr. 15/1, 
ap. (of.) 32,  
MD-2044, Chişinău,  
Republica Moldova 

JAPANPARTS S.R.L., IT 
 
Via Della Meccanica, 1/A, 
Fraz. Bassona, Verona 
(VR), Italia 

1870 
2012.06.01 

4 Marcă 009905 
2000.12.22 

R 8445 9/2001          
2/2002        
12/2011 

BOMFETTI S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. 11 km, Răscrucea 
Orheiului, s. Stăuceni,  
MD-4839, mun. Chişinău, 
Republica Moldova  

"MANOTEIA GRUP" S.R.L., 
MD 
Str. Mihail Kogălniceanu 2, 
MD-4301, or. Căuşeni, 
Republica Moldova 

1871 
2012.06.01 

5 Marcă 008286 
1998.11.26 

R 7110 10/1999               
4/2000 

Robert Bosch Car  
Multimedia Holding 
GmbH, DE 
Robert-Bosch-Strasse 200,  
D-31139 Hildesheim, 
Germania 

ED Enterprises AG, DE 
 

Ludwig-Ganghofer-Str. 6,  
D-82031 Grünwald,  
Germania 

1872 
2012.06.01 

6 Mărci  017269 
2005.06.24 

 
017268 

2005.06.24 

14218 
 
 

14792 

6/2006          
11/2006 

 
6/2006         
11/2006  

GOMENIUK Iuri, MD 
 
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, 
MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova  

OOO "ELFA  
LABORATORIYA", UA 
Vul. Semji Sosninyh nr. 9, 
UA-03148, Kyiv, Ucraina  

1875 
2012.06.04 

7 Marcă 014588 
2004.04.26 

12220 
 

12/2004             
5/2005 

ODAGIU Ştefan, MD 
Bd. Renaşterii nr. 4, ap. 16,  
MD-2005, Chişinău, 
 Republica Moldova 

SOLOVIOV Evghenii, MD 
Str. Jubiliară nr. 1,  
MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

1876 
2012.06.05 

8 Marcă 000393 
1993.11.12 

2R 135 6/1994           
5/1998           
5/2008 

CONOPCO INC., US 
 
 
700 Sylvan Avenue,  
Englewood Cliffs,  
New Jersey 07632,  
Statele Unite ale Americii 

SWEETYET  
DEVELOPMENT  
LIMITED, HK 
Unit 1704-1706,  
Harbour Centre,  
Wanchai, Hong Kong 

1877 
2012.06.05 

9 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

027376 
2010.07.01 

- 10/2010 PERFECT INTERNA-
TIONAL S.R.L., întreprin-
dere cu capital străin, MD 
Str. Bucureşti nr. 83, ap. 18,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

S.C. PERFECT TOUR 
S.R.L., RO 
 
Str. Şipotul Fântânilor nr. 8, 
Bucureşti, Sectorul 1, 
010157, România 

1878 
2012.06.05 

10 Marcă 026378 
2009.12.11 

20633 
 

3/2010           
1/2011 

SMIRNOV Alexandru, MD 
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,  
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

BUSUIOC Ilie, MD 
Str. C. Brâncuşi nr. 3,  
MD-2093, com. Grătieşti, 
mun. Chişinău,  
Republica Moldova 

1880 
2012.06.06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
11 Marcă 019363 

2006.05.19 
15450 5/2007         

10/2007 
MEDA Pharma GmbH & 
Co. KG, DE 
BenzstraBe 1, 61352  
Bad Homburg,  
Germania 

Almirall, S.A., ES 
 
Ronda General Mitre,  
151, 08022 Barcelona, 
Spania 

1881 
2012.06.06 

12 Marcă 025722 
2009.08.07 

22012 11/2009              
1/2012 

BOSTAN Victor, MD 
 
Str. Nucarilor nr. 24,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

Î.M. "VINĂRIA BOSTAVAN" 
S.R.L., MD 
s. Etulia, MD-5352, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

1883 
2012.06.19 

13 Mărci 001897 
1994.03.01 

 
 

001892 
1994.03.01 

 
 

001901 
1994.03.16 

 
 

001899 
1994.03.15 

 
 

001891 
1994.03.01 

 
 

 
001893 

1994.03.01 
 
 

 
001894 

1994.03.01 
 
 
 

001895 
1994.03.01 

 
 
 

001896 
1994.03.01 

 
 

 
001898 

1994.03.15 
 

 
008198 

1998.10.02 

R 790 
 
 
 

R 791 
 
 
 

R 793 
 
 
 

R 834 
 
 
 

R 2330 
 
 
 
 

R 2331 
 
 
 
 

R 2332 
 
 
 
 

R 2333 
 
 
 
 

R 2334 
 
 
 
 

R 3425 
 
 
 

R 6782 

12/1994            
4/2004          
11/2006 

 

12/1994            
4/2004          
11/2006 

 
12/1994            
4/2004          
11/2006 

 

1/1995           
4/2004         
11/2006 

 
4/1995         
11/1995            
4/2004          
11/2006 

 

4/1995          
11/1995            
4/2004          
11/2006 

 

4/1995          
11/1995            
4/2004          
11/2006 

 
4/1995          
11/1995            
4/2004          
11/2006 

 

4/1995          
11/1995        
4/2004          
11/2006 

 
9/1995            
3/1996            
6/2004 

 
6/1999          
11/1999          
11/2006 

Opel Eisenach GmbH,  
DE 
Adam-Opel-Strasse 100, 
99817 Eisenach,  
Germania 

Opel Special Vehicles 
GmbH, DE 
Mainzer Strasse (Adam  
Opel AG - M55),  
65428 Ruesselsheim,  
Germania 

1885 
2012.06.07 

14 Cereri de  
înregistrare 
a mărcilor 

028551 
2011.01.28 

 
028552 

2011.01.28 

- 
 
 
- 

5/2011           
1/2012 

 
5/2011           
1/2012 

SUMITOMO KINZOKU 
KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (A/T/A  
SUMITOMO METAL 
INDUSTRIES, LTD.), JP 
5-33, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, OSAKA,  
Japonia 

Sumitomo Rubber  
Industries, Ltd., JP 
 
 
 
6-9, 3-chome,  
Wakinohama-cho,  
Chuo-ku, Kobe-shi,  
Hyogo, Japonia  

1886 
2012.06.08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
15 Mărci 023022 

2008.03.07 
 

023024 
2008.03.07 

19817 
 
 

19818 

6/2010 
 
 

11/2008 
6/2010 

DEHALUX S.R.L., 
întreprindere cu capital 
străin, MD 
 
 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

KENDAL ELEKTRIK  
AYDINLATMA ELEKTRO-
NIK INŞAAT SANAYI VE 
DIŞ TICARET  
LIMITED ŞIRKETI, TR 
Büyükhendek Caddesi 
No:14, Karaköy,  
Beyoğlu, Istanbul, Turcia 

1888 
2012.06.22 

16 Marcă 015673 
2004.11.05 

12891 
 

6/2005         
11/2005          
5/2012 

MEDPREPARATE S.R.L., 
MD 
Str. Grădina Botanică  
nr. 14, bloc 4,  
MD-2032, Chişinău,  
Republica Moldova 

BRĂŢARA S.R.L., MD 
 
Str. Grădina Botanică nr. 2,  
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

1889 
2012.06.25 

17 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

027495 
2010.07.22 

- 10/2010 ACVAMONT S.R.L., 
societate comercială, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 3/2, 
ap. 15,  
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

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

1891 
2012.06.13 

18 Mărci 004189 
1994.12.20 

 
003828 

1994.12.28 

R 4048 
 
 

R 4129 

6/1996         
11/1996 

 
6/1996         
11/1996 

SAN MIGUEL  
CORPORATION, PH 
 
40 San Miguel Avenue, 
Mandaluyong, Metro 
Manila, Filipine 

SAN MIGUEL BREWING 
INTERNATIONAL  
LIMITED, CN 
9/F Citimark Building  
28 Yuen Shun Circuit,  
Sha Tin, NT, China 

1892 
2012.06.13 

19 Marcă 026554 
2010.02.02 

21787 11/2011 Natur Produkt Zdrovit  
Sp. z o. o., PL 
Ul. Nocznickiego 31,  
01-918 Warszawa,  
Polonia 

Natur Produkt  
International ZAO, RU 
23 Krepostnaya UL.,  
Vyborg, Vyborgskiy  
District, Leningradskaya 
Oblast, 188800,  
Federaţia Rusă 

1894 
2012.06.14 

20 Mărci 004307 
1994.12.29 

 
004301 

1994.12.29 
 

019296 
2006.05.05 

 
019297 

2006.05.05 

R 3029 
 
 

R 3619 
 
 

15421 
 
 

15422  
 

2/1996 
 
 

2/1996 
 
 

5/2007        
10/2007 

 
5/2007         
10/2007 

Schering Corporation, 
corporaţia statului New 
Jersey, US 
Galloping Hill Road,  
Kenilworth, New Jersey, 
07033, Statele Unite ale 
Americii 

INTERVET 
INTERNATIONAL  
B.V., NL 
Wim de Korverstraat 35,  
NL-5831, AN Boxmeer, 
Olanda 

1895 
2012.06.19 

 

21 Marcă 011864 
2002.09.23 

10100 9/2003            
2/2004 

HARD ROCK CAFE 
S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
Str. 31 August 1989  
nr. 58, ap. 26,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

LEVINTSA &  
ASSOCIATES S.R.L., MD 
 
Str. Alexandru cel Bun  
nr. 89,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

1897 
2012.06.27 

 

22 Marcă 020862 
2007.04.03 

17620 10/2008              
3/2009 

ALEXGRUP S.R.L.,  
societate comercială,  
MD 
Str. Vasile Lupu nr. 59, 
ap. 16,  
MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

Firma "EPIDAVR" S.R.L., 
MD 
 
Bd. Dacia 44, ap. (of.) 3, 
MD-2043, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1898 
2012.06.28 
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Lista contractelor de cesiune par ţială 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
date despre certificatul de înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale,  

date despre cedent, date despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate,  
numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Date despre 
certificate 

Date despre 
cedent 

Date despre 
cesionar 

Clasele 
necesionate 

Clasele 
cesionate 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mărci Date despre  

certificatul de  
înregistrare: 
(111) 19729 
(210) 025266 
(220) 2009.04.13 
BOPI – 7/2009;  
8/2009; 5/2010;  
9/2010; 7/2011;  
3/2012.  
Date despre certificatul 
rezultat în urma cesiunii 
parţiale: 
(111) 19729 B 
(210) 025266 
(220) 2009.04.13 
BOPI – 7/2009;  
8/2009; 5/2010;  
9/2010. 
 
Date despre certificatul 
de înregistrare: 
(111) 19730 
(210) 025267 
(220) 2009.04.10 
BOPI – 7/2009;  
8/2009; 5/2010;  
9/2010; 7/2011;  
3/2012. 
Date despre certificatul 
rezultat în urma cesiunii 
parţiale: 
(111) 19730 B 
(210) 025267 
(220) 2009.04.10  
BOPI – 7/2009;  
8/2009; 5/2010;  
9/2010; 7/2011;  
3/2012. 
 
Date despre certificatul 
de înregistrare: 
(111) 19731 
(210) 025268 
(220) 2009.04.10 
BOPI – 7/2009;  
8/2009; 5/2010;  
9/2010; 7/2011;  
3/2012. 
Date despre  
certificatul rezultat în 
urma cesiunii parţiale: 
(111) 19731 B 
(210) 025268 
(220) 2009.04.10 
BOPI – 7/2009;  
8/2009; 5/2010;  
9/2010; 7/2011;  
3/2012.   

(730)    
ŠKODA  
INVESTMENT 
a.s., CZ 
Václavské nám. 
837/11, 
110 00 Praha 1, 
Republica Cehă 

(730)   
ŠKODA  
ELECTRIC a.s., 
CZ 
Tylova 1/57,  
01 28 Plzeň,  
Republica Cehă 

(511) 
12 - motoare 
de tracţiune şi 
echipamente 
electrice de 
tracţiune, şi 
anume  
convertoare 
pentru 
transmisiuni 
principale  
şi auxiliare  
şi invertoare 
de voltaj,  
37.  

(511) 
9;  
12 -  troleibuze, 
părţi,  
componente  
şi accesorii ale 
acestora. 

1852 
2012.06.01 
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Lista contractelor de licen ţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii  
privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr.  
BOPI 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mărci 21192 

 
 
 
 

21193 

9/2010 
5/2011 
1/2012        
2/2012 

 
9/2010 
5/2011 
1/2012 

BASKIN-ROBBINS 
FRANCHISED 
SHOPS LLC, US 
130 Royall Street, 
Canton, Massachu-
setts 02021, Statele 
Unite ale Americii 

RETAILING EASTERN 
LIMITED, GB 
 
107 Station Street, 
Burton-On-Trent, 
Staffordshire DE14 
1BZ, Regatul Unit 

1. Sublicenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune  
al contractului – până la 
31.12.2022, dar nu mai 
mare decât termenul de 
valabilitate al mărcii. 
 3. Teritoriul de acţiune –  
 Republica Moldova. 

1873 
2012.06. 01 

2 Mărci R 1684 
 
 
 
 

R 2532 

7/1995        
4/2005           
5/2005           
5/2012 

 
5/1995        
12/1995           
3/2005          
5/2005           
5/2012 

Kraft Foods Danmark 
Intellectual Property 
ApS, DK 
Roskildevej 161, 
2620 Albertslund, 
Danemarca 

Dirol Cadbury LLC,  
RU 
 
Moskovskaya Str., 61, 
Velikiy Novgorod, 
173020, Federaţia 
Rusă 

1. Licenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune  
al contractului – până la 
04.09.2020, dar nu mai 
mare decât termenul de 
valabilitate al mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova. 

1874 
2012.06.04 

3 Brevet  
de 
invenţie 

4122 7/2011 RUDIC Valeriu, MD 
 
 
Str. Vînătorilor nr. 37, 
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

Firma de Producţie şi 
Comerţ "FICOTEHFARM" 
S.R.L, MD 
Str. Mioriţa nr. 3, bloc 5,  
MD-2028, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1. Licenţă exclusivă. 
2. Termenul de acţiune  
al contractului –  
de la 01.04.2012 până la 
01.04.2015. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova. 

1887 
2012.06.08 

 
 

Lista contractelor de gaj 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul  

şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre debitorul gajist,  
date despre creditorul gajist, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
debitorul gajist 

Date despre 
creditorul gajist 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 010779 

2001.12.05 
R 9168 8/2002 

1/2003 
FARMAPRIM S.R.L., MD 
 
 
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

Banca Comercială  
"Moldova-Agroindbank" 
S.A., MD  
Str. Cosmonauţilor nr. 9,  
MD-2005, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

14 
2012.06.07 

2 Marcă 018251 
2005.12.12 

14796 12/2006 
5/2007 
7/2012 

Farmacia Familiei S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
 
Str. Burebista nr. 23,  
MD-2032, Chişinău,  
Republica Moldova 

Banca Comercială  
"Moldova-Agroindbank" 
S.A., MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 9, 
MD-2005, mun. Chişinău, 
Republica Moldova  

15 
2012.06.13 

3 Mărci 010363 
2001.05.17 

 
 
 

011596 
2002.07.18 

R 8739 
 
 
 
 

9258 
 

1/2002 
7/2002 

12/2003 
4/2005 

 
10/2002 
3/2003 

Floarea Soarelui S.A., MD 
 
 
Str. 31 August nr. 6,  
MD-3121, Bălţi,  
Republica Moldova 

Banca Comercială  
"Moldova-Agroindbank" 
S.A., MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 9,  
MD-2005, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

16 
2012.06.15 
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011290 
2002.04.29 

 
012886 

2003.04.30 

 
 
 

R 10062 
 
 

10683 

12/2003 
4/2005 

 
9/2003 
2/2004 

 
11/2003 
6/2004 

4 Mărci 007781 
1998.05.07 

 
 
 

007782 
1998.05.07 

 
 
 

007783 
1998.05.07 

 
 
 

007784 
1998.05.07 

 
 
 

010206 
2001.04.20 

 
 
 

013497 
2003.08.28 

 
 
 

013498 
2003.08.28 

 
 
 

013978 
2003.12.18 

 
 
 

013496 
2003.08.28 

 
 
 

015755 
2004.11.12 

 
 

023480 
2008.05.13 

 
026790 

2010.02.24 
 

026791 
2010.02.24 

R 6547 
 
 
 
 

R 6548 
 
 
 
 

R 6549 
 
 
 
 

R 6550 
 
 
 
 

R 8635 
 
 
 
 

11408 
 
 
 
 

11409 
 
 
 
 

11674 
 
 
 
 

11698 
 
 
 
 

13211 
 
 
 

18197 
 
 

20647 
 
 

21162 
 

2/1999 
8/1999 
1/2008 
3/2008 

 
2/1999 
8/1999 
1/2008 
3/2008 

 
2/1999 
8/1999 
1/2008 
3/2008 

 
2/1999 
8/1999 
1/2008 
3/2008 

 
12/2001 
5/2002 

11/2004 
3/2008 

 
10/2003 
9/2004 

12/2004 
3/2008 

 
10/2003 
9/2004 

12/2004 
3/2008 

 
8/2004 
9/2004 
1/2005 
3/2008 

 
10/2003 
8/2004 
2/2005 
3/2008 

 
9/2005 
2/2006 
3/2008 

 
12/2008 
8/2009 

 
6/2010 
5/2011 

 
6/2010 
5/2011 

SUN COMMUNICATIONS 
S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
Str. Drumul Viilor nr. 28, bloc 2,  
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 

Banca Comercială  
Română  
Chişinău S.A., MD 
Str. Puşkin 60/2,  
MD-2005, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

17 
2012.06.18 
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FA9A Lista cererilor de brevet de inven ţie retrase 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI  
în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit Data retragerii (41) Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 
1 MD a 2008 0276 2008.11.07 2012.06.08 6/2010 
2 MD a 2009 0123 2009.11.23 2012.05.02 5/2011 
3 MD a 2009 0110 2009.10.19 2012.07.02 4/2011 
4 MD a 2010 0026 2010.02.18 2012.06.14 11/2011 
5 MD a 2010 0085 2010.07.21 2012.06.12 1/2012 

 
 
 

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 BASF AG, DE 1255 95-0079 1994.12.13 2011.12.13 
2 UZUN Gheorghii, MD;  

UZUN Valeriu, MD 
1770 a 2001 0054 2000.12.25 2011.12.25 

3 VATAMAN Eleonora, MD 2518 a 2003 0284 2003.12.09 2011.12.09 
4 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII  

ALIMENTARE, MD 
3115 a 2005 0378 2005.12.16 2011.12.16 

5 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII  
ALIMENTARE, MD 

3242 a 2005 0379 2005.12.16 2011.12.16 

6 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII  
ALIMENTARE, MD 

3243 a 2005 0380 2005.12.16 2011.12.16 

7 UNIVERSITATEA DE STAT  
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  
"NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3313 a 2006 0304 2006.12.28 2011.12.28 

8 UNIVERSITATEA DE STAT  
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  
"NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3338 a 2006 0302 2006.12.28 2011.12.28 

9 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

3344 a 2006 0271 2006.12.07 2011.12.07 

10 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3348 a 2006 0266 2006.11.30 2011.11.30 

11 UNIVERSITATEA DE STAT  
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  
"NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3379 a 2006 0303 2006.12.28 2011.12.28 

12 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3404 a 2006 0267 2006.11.30 2011.11.30 

13 INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE  
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD 

3440 a 2006 0299 2006.12.27 2011.12.27 
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1 2 3 4 5 6 
14 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
3449 a 2006 0291 2006.12.25 2011.12.25 

15 SOCIETATEA  COMERCIALĂ 
"IMPEXINVESTEH. CO" SRL, MD 

3486 a 2006 0295 2006.12.26 2011.12.26 

16 UNIVERSITATEA DE STAT  
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  
"NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3502 a 2006 0301 2006.12.28 2011.12.28 

17 ARABADJI Vasile, MD 3586 a 2006 0279 2006.12.22 2011.12.22 
18 SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL  

DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD 
3664 a 2006 0293 2006.12.25 2011.12.25 

19 UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
A MOLDOVEI, MD 

3759 a 2006 0285 2006.12.21 2011.12.21 

20 RASSOHIN Ion, MD 3916 a 2006 0277 2006.12.14 2011.12.14 
21 INSTITUTUL DE INGINERIE  

ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII  
INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3920 a 2006 0269 2006.12.04 2011.12.04 

22 INOXIA S.R.L., IT 4037 a 2007 0177 2005.11.29 2011.11.29 
23 BURLAC Serghei, MD 4049 a 2008 0289 2008.12.05 2011.12.05 

 
 

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 BASF AG, DE 332 95-0016 1994.12.13 2010.12.13 
2 BASF AG, DE 419 95-0220 1994.12.13 2010.12.13 
3 F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, CH 421 95-0078 1994.12.30 2010.12.30 
4 BASF AKTIENGESELLSCHAFT, DE 1672 96-0267 1992.12.15 2010.12.15 
5 IVANOVA Raisa, MD;  

TATAROV Pavel, MD;  
CIUMEICA Valentina, MD 

2001 a 2002 0001 2001.12.25 2010.12.25 

6 SOCOLOV Valerii, MD 2583 a 2002 0009 2001.12.25 2010.12.25 
7 INSTITUTUL DE GEOFIZICĂ ŞI GEOLOGIE  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 

2637 a 2004 0011 2003.12.29 2010.12.29 

8 SAMOILA Maria, MD 2744 a 2002 0293 2002.12.19 2010.12.19 
9 BACIU Mihail, MD 2863 a 2005 0022 2005.01.24 2011.01.24 

10 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3067 a 2005 0373 2005.12.15 2010.12.15 

11 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3069 a 2005 0356 2005.12.05 2010.12.05 

12 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3072 a 2005 0354 2005.12.02 2010.12.02 

13 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3091 a 2005 0375 2005.12.15 2010.12.15 
14 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3096 a 2006 0007 2005.12.28 2010.12.28 
15 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3097 a 2005 0359 2005.12.06 2010.12.06 

16 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3098 a 2006 0022 2006.01.03 2011.01.03 
17 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU  

VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD 
3100 a 2006 0025 2006.01.06 2011.01.06 
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1 2 3 4 5 6 
18 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3101 a 2006 0001 2005.12.26 2010.12.26 
19 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3116 a 2005 0364 2005.12.06 2010.12.06 

20 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3128 a 2006 0042 2006.01.31 2011.01.31 
21 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3129 a 2006 0043 2006.01.31 2011.01.31 
22 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3141 a 2005 0365 2005.12.06 2010.12.06 

23 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3142 a 2005 0369 2005.12.09 2010.12.09 

24 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3150 a 2006 0028 2006.01.10 2011.01.10 
25 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3151 a 2005 0357 2005.12.05 2010.12.05 
26 CEBAN George, MD;  

IVANOV Iurii, MD;  
MIROVICI Serghei, MD 

3152 a 2003 0285 2003.12.10 2010.12.10 

27 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU  
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD 

3169 a 2006 0024 2006.01.06 2011.01.06 

28 CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ  
AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

3174 a 2006 0023 2006.01.05 2011.01.05 

29 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3175 a 2005 0384 2005.12.21 2010.12.21 

30 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3183 a 2006 0002 2005.12.26 2010.12.26 

31 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3188 a 2006 0008 2005.12.28 2010.12.28 
32 SUMAN Serghei, MD;  

SUMAN Ala, MD 
3195 a 2005 0383 2005.12.21 2010.12.21 

33 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3200 a 2005 0382 2005.12.20 2010.12.20 
34 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3211 a 2006 0029 2006.01.10 2011.01.10 
35 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3213 a 2006 0026 2006.01.10 2011.01.10 
36 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ZOOTEHNIE 

ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD 
3226 a 2006 0032 2005.12.30 2010.12.30 

37 SUMAN Serghei, MD;  
SUMAN Ala, MD 

3261 a 2006 0004 2005.12.27 2010.12.27 

38 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3262 a 2005 0368 2005.12.08 2010.12.08 
39 FEGHIU Nicolae, MD 3269 a 2006 0033 2006.01.16 2011.01.16 
40 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3272 a 2005 0358 2005.12.05 2010.12.05 
41 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  

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

3316 a 2005 0361 2005.12.06 2010.12.06 

42 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3364 a 2005 0362 2005.12.06 2010.12.06 

43 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3370 a 2006 0027 2006.01.10 2011.01.10 
44 STALEV Ivan, MD;  

GREC Vasile, MD 
3407 a 2006 0011 2005.12.29 2010.12.29 

45 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3433 a 2005 0353 2005.12.02 2010.12.02 

46 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3455 a 2006 0040 2006.01.26 2011.01.26 

47 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3489 a 2005 0351 2005.12.02 2010.12.02 

48 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3510 a 2006 0036 2006.01.18 2011.01.18 
49 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3573 a 2005 0352 2005.12.02 2010.12.02 

50 MORARU Gheorghe, MD;  
OLESICHIV Boris, UA 

3576 a 2006 0016 2005.12.29 2010.12.29 

51 LAPTEDULCE Eugeniu, MD 3880 a 2008 0015 2008.01.18 2011.01.18 
52 RASSOHIN Ion, MD 3932 a 2007 0005 2007.01.11 2011.01.11 
53 AMPERION, INC., US 3957 a 2008 0229 2007.01.29 2011.01.29 
54 LAZAR Nicolae, MD 4021 a 2007 0345 2007.12.25 2010.12.25 
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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  
(cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. (73) Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării  
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 RASSOHIN Ion, MD 95 s 2009 0134 2007.11.05 2011.11.05 

2 ISTRATE Viorel, MD;  
BODRUG Nicolae, MD 

180 s 2009 0209 2009.11.11 2011.11.11 

3 ISTRATE Viorel, MD;  
BODRUG Nicolae, MD 

181 s 2009 0210 2009.11.11 2011.11.11 

4 ŞAVGA Nicolai, MD 7 s 2008 0024 2008.11.21 2011.11.21 
 
 

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 LÎSÎI Dan, MD 63 s 2009 0057 2009.04.15 2011.04.15 
2 LÎSÎI Dan, MD 64 s 2009 0058 2009.04.15 2011.04.15 

3 
MACHIDON Vitalie, MD;  
JOVMIR Vasile, MD 

65 s 2009 0064 2009.04.23 2011.04.23 

4 COSTIN Artur, MD 79 s 2009 0066 2009.04.23 2011.04.23 
5 ŞAVGA Nicolai, MD 66 s 2009 0074 2009.05.06 2011.05.06 

6 TOPALO Valentin, MD;  
ATAMNI Fahim, IL 

91 s 2009 0082 2009.05.13 2011.05.13 

7 ZĂNOAGĂ Oleg, MD;  
TOPALO Valentin, MD 

84 s 2009 0083 2009.05.13 2011.05.13 

8 ŞAVGA Nicolai, MD 77 s 2009 0097 2009.05.25 2011.05.25 

9 
JOSAN Ion, MD;  
CHIVIRIGA Olga, MD;  
CHIVIRIGA Vitalie, MD 

113 s 2009 0099 2009.06.01 2011.06.01 

 
 

MK4K Lista certificatelor de înregistrare a modelel or 
de utilitate a c ăror durat ă de valabilitate a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3OMPI (11) Nr.  
certificat 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data expirării duratei 
de valabilitate 

1 2 3 4 5 6 
1 SOCIETATEA COMERCIALĂ  

"IMPEXINVESTEH. CO" SRL, MD 
156 u 2006 0020 2006.11.28 2011.11.28 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 
1 022057 2007.10.10 2012.06.06 Art. 46 7/2011 
2 023258 2008.04.08 2012.06.06 Art. 46 11/2008 
3 023260 2008.04.08 2012.06.06 Art. 46 11/2008 
4 025010 2009.02.23 2012.06.06 Art. 46 5/2009 
5 025919 2009.09.30 2012.06.06 Art. 46 12/2009 
6 026067 2009.10.30 2012.06.06 Art. 46 2/2010 
7 026860 2010.03.01 2012.06.06 Art. 46 6/2010 
8 027129 2010.05.14 2012.06.06 Art. 46 9/2010 
9 027210 2010.05.24 2012.06.06 Art. 46 8/2010 

10 027211 2010.05.24 2012.06.06 Art. 46 8/2010 
11 027212 2010.05.24 2012.06.06 Art. 46 8/2010 
12 027348 2010.06.22 2012.06.06 Art. 46 10/2010 
13 027401 2010.07.02 2012.06.06 Art. 46 10/2010 
14 027454 2010.07.14 2012.06.06 Art. 46 10/2010 
15 027476 2010.07.19 2012.06.06 Art. 46 10/2010 
16 027480 2010.07.21 2012.06.06 Art. 46 10/2010 
17 027706 2010.09.03 2012.06.06 Art. 46 11/2010 
18 028048 2010.11.02 2012.06.06 Art. 46 2/2011 
19 028141 2010.11.25 2012.06.06 Art. 46 2/2011 
20 028167 2010.11.22 2012.06.06 Art. 46 2/2011 
21 028201 2010.12.01 2012.06.06 Art. 46 2/2011 
22 028218 2010.12.02 2012.06.06 Art. 46 2/2011 
23 030598 2012.02.08 2012.06.20 Art. 44(1) 3/2012 

 

 
Renun ţări la m ărci 

În baza declaraţiei de renunţare nr. 2045 din 07.05.2012 depusă de către titularul Gallaher Limited, GB, 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, Regatul Unit, prin decizia AGEPI  
nr. 8022 din 26.06.2012 a fost acceptată renunţarea totală referitor la marca nr. 14399. 

 
 

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 024399 2008.10.16 SODA HIDROCHIM S.R.L., MD 2012.05.25 2/2009 
2 026546 2010.01.22 GLORIA BULAI Natalia, MD 2012.06.22 4/2010 
3 026888 2010.03.09 WEDDING MURAŞEV Igor, MD 2012.06.22 7/2010 
4 026930 2010.03.19 ELCO MERLONI BRANDS KFT. 

HUN UTCA 2, H-1135  
BUDAPEST, Ungaria 

2012.06.01 6/2010 

5 027068 2010.04.28 MAMA EREMIA Vladislav, MD 2012.06.19 8/2010 
6 027427 2010.07.13 MASTER DAC DAK BUJOR Vadim, MD 2012.06.01 11/2010 
7 027554 2010.08.04 LC LONDON CITY Allied Global Tobacco Ltd, GB 2012.04.27 10/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 027591 2010.08.06 JIGULI SAN IMPEX INTERNAŢIONAL 

S.R.L., societate comercială, MD 
2012.04.04 11/2010 

9 027693 2010.08.25 E-DA BOLŞACOV Dmitrii, MD 2012.05.05 12/2010 
10 027727 2010.09.06 1420.MD BALABAN INTRAVEST S.R.L., 

societate comercială, MD 
2012.05.05 11/2010 

11 027872 2010.09.29 BANII TĂI ŢÎRA Dumitru, MD 2012.05.25 1/2011 
12 028038 2010.11.02 1 PRIME FM ANTENA C S.R.L.,  

companie de radio, MD 
2012.05.17 1/2011 

13 028050 2010.11.03 MIR PODARKOV 
CADOURI 

ROYAL MART S.R.L., 
 întreprindere mixtă, MD 

2012.06.15 1/2011 

14 028056 2010.11.03 MIR OBUVI 
ÎNCĂLŢAMINTE 

ROYAL MART S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2012.05.25 4/2011 

15 028059 2010.11.03 WINEMARKET UNITED WINE COMPANY 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2012.06.19 1/2011 

16 028229 2010.12.03 SKYPE BESCHIERU Radu, MD 2012.06.15 2/2011 
17 028236 2010.12.01 ELPRIB DUMITRAŞCU Ivan, MD 2012.05.08 4/2011 
18 028297 2010.12.13 ARMIANSCHII DVOR CROITORU Ghenadie, MD 2012.04.04 5/2011 
19 028365 2010.12.28 IMPERIUM CLASSIC GOGU Marin, MD 2012.06.22 3/2011 
20 028385 2011.01.04 VARENICINA UŞMAEV Dmîtro Igorovîci, UA 2012.04.04 4/2011 
21 028408 2011.01.10 PRIME Harrington Development Inc., PA 2012.06.15 4/2011 
22 028409 2011.01.10 UNIVERSAL 20 Harrington Development Inc., PA 2012.05.05 4/2011 
23 028433 2011.01.13 UIT E STATI Gabriel, MD 2012.05.17 5/2011 
24 028445 2011.01.18 ITALKA CRIVCEANSCAIA Liudmila, MD 

CRIVCEANSCAIA Irina, MD 
CRIVCEANSCHI Vadim, MD 

2012.05.05 4/2011 

25 028499 2011.01.28 PRIMA SURSĂ PRIME TV S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

2012.04.04 5/2011 

26 028500 2011.01.28 PRIMA ORĂ PRIME TV S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

2012.04.04 5/2011 

27 028501 2011.01.28 SEARA TÂRZIU PRIME TV S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

2012.04.04 5/2011 

28 028561 2011.02.07 CASADOR SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

2012.06.22 4/2011 

29 028563 2011.02.11 ULTRA CHOCO WILMAR INTERNATIONAL  
LIMITED, SG 

2012.04.06 4/2011 

30 028583 2011.02.07 CHOCOLATO SUVOROV VIN S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

2012.04.06 4/2011 

31 028589 2011.02.08 DEMIDOFF BESCHIERU Radu, MD 2012.04.04 4/2011 
32 028600 2011.02.10 DRAGOSTE PERCIUN Vitalie, MD 2012.05.05 4/2011 
33 028612 2011.02.16 ELITE CLUB Harrington Development Inc., PA 2012.04.27 5/2011 
34 028676 2011.02.23 BIANCA SUDZUCKER MOLDOVA S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
2012.05.17 5/2011 

35 028724 2011.03.02 EXCLUSIV MAGHILDEA Iurie, MD 2012.05.17 5/2011 
36 028726 2011.03.02 MABELLA MARFRIG ALIMENTOS S.A., BR 2012.04.04 6/2011 
37 028729 2011.03.02 BEAUTY SALON SM 

HAIR COUTURE 
MAŢENCO Ion, MD 2012.05.05 5/2011 

38 028743 2011.03.10 BOIARS 
COLLECTION 

RONDE-BOSSE MARKETING 
S.R.L., MD 

2012.05.08 5/2011 

39 028749 2011.03.04 BCR BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., MD 

2012.05.08 5/2011 

40 028770 2011.03.10 ROMPETROL ALTO 
55 

ROMPETROL MOLDOVA S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

2012.05.17 5/2011 

41 028771 2011.03.10 ROMPETROL ALTO 
101 

ROMPERTOL MOLDOVA S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

2012.05.05 5/2011 

42 028822 2011.03.11 NEJENKA GOMENIUK Iuri, MD 2012.05.05 6/2011 
43 028837 2011.03.14 IDEA CASA MOBILA 

ITALIANA 
GAIDEV Ala, MD 2012.05.05 7/2011 

44 028839 2011.03.16 KUMTEL SUNSAINE IMPEX S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

2012.05.08 5/2011 

45 028851 2011.03.15 JOVANI Jovani Fashion, Ltd., US 2012.04.04 6/2011 
46 028855 2011.03.21 ORHEIUL VECHI ORHEI-VIT S.A., MD 2012.05.17 5/2011 
47 028856 2011.03.21 STARÎI ORHEI ORHEI-VIT S.A., MD 2012.05.17 5/2011 
48 028862 2011.03.22 DETI.MD HENDRIX BAIL S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
2012.06.15 6/2011 

49 028878 2011.03.18 SENIOR BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., MD 

2012.05.05 5/2011 
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50 028879 2011.03.18 FLEXIBIL BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

CHIŞINĂU S.A., MD 
2012.04.04 5/2011 

51 028880 2011.03.18 DIVERS BCR BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., MD 

2012.05.05 6/2011 

52 028895 2011.03.22 CAPRICE ALIOHIN Oleg, MD 2012.06.22 6/2011 
53 028937 2011.03.25 FARMER INTERCOMM FOODS SA, GR 2012.05.25 6/2011 
54 028940 2011.03.20 NEKKERMAN MERAJI Nicolai, MD 2012.05.17 7/2011 
55 028957 2011.04.01 APEL NET APEL NET S.R.L., MD 2012.05.08 6/2011 
56 028967 2011.04.01 SILVER SUN DUMBRAVA Georgeta, MD 2012.05.08 7/2011 
57 029000 2011.04.06 HLOROFILLIPT Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo 

tipa "Galicifarm", UA 
2012.04.20 7/2011 

58 029008 2011.04.06 SOLO SOLOVIOV Evghenii, MD 2012.04.04 7/2011 
59 029032 2011.04.12 NEW HOLLAND 

AGRICULTURE 
AGRO-LIUCCA S.R.L., MD 2012.05.05 7/2011 

60 029035 2011.04.11 WEST LAKE PEISAJ ART S.R.L., societate  
comercială, MD 

2012.04.13 7/2011 

61 029036 2011.04.11 BETEK GERMAN  
TECHNOLOGY 

SULTAN Alexandru, MD 2012.05.08 7/2011 

62 029045 2011.04.11 CLG LEKO INTERNATIONAL COM 
S.R.L., MD 

2012.05.25 7/2011 

63 029086 2011.04.15 CRÎM EUGEDIS S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

2012.06.22 8/2011 

64 029088 2011.04.15 RADOMIŞLI EUGEDIS S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

2012.06.15 8/2011 

65 029092 2011.04.18 VACUŢA 
DE FRIŞCĂ 

BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2012.05.25 7/2011 

66 029093 2011.04.18 VACUŢA 
DE CIOCOLATĂ 

BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2012.05.25 7/2011 

67 029094 2011.04.18 KOROVKA 
SLIVOCINAIA 

BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2012.05.25 7/2011 

68 029097 2011.04.18 VACUŢA 
NUCUŞOARĂ 

BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2012.05.25 7/2011 

69 029098 2011.04.18 KOROVKA 
OREHOVAIA 

BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2012.05.25 7/2011 

70 029100 2011.04.18 KOROVKA 
NEJENKA 

BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2012.05.25 7/2011 

71 029101 2011.04.18 KOROVKA 
ŞOCOLADCA 

BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2012.05.25 7/2011 

72 029118 2011.04.26 364 IVARO S.R.L., MD 2012.06.15 8/2011 
73 029124 2011.04.20 GRANOLA STRĂJESCU Anatol, MD 2012.06.19 8/2011 
74 029164 2011.04.28 KRASKI.MD ZINCENCO Alexandr, MD 2012.06.15 8/2011 
75 029186 2011.05.12 STARÎI OTELI VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
2012.05.08 8/2011 

76 029197 2011.05.10 STEKLOIZOL Zakrytoe Aktsionernoe 
obschestvo "TechnoNICOL", RU 

2012.05.25 8/2011 

77 029201 2011.05.10 MUNTELE ALB BOSTAN Victor, MD 2012.06.22 9/2011 
78 029242 2011.05.23 IMOBIL ACCESIBIL LOCUINŢA ACCESIBILĂ 

S.R.L., companie de leasing, MD 
2012.05.17 8/2011 

79 029244 2011.05.17 SERVIS CATERENCIUC Evghenii, MD 2012.05.17 8/2011 
80 029248 2011.05.18 DOWNTOWN  

RESTAURANT 
CODRU HOSPITALITY S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

2012.06.15 8/2011 

81 029250 2011.05.18 THEMARA WWW 
MARA CLOTHING COM 

AKTURK Feriz, MD 2012.06.01 8/2011 

82 029260 2011.05.20 GEM HONGTA TOBACCO (GROUP) 
CO., LTD., CN 

2012.06.22 9/2011 

83 029271 2011.05.23 STRIKE BURIANOV Oleg, MD 2012.06.22 9/2011 
84 029273 2011.05.23 NAPOLITANKI DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA 
KORPORATZIA "ROSHEN", UA 

2012.06.22 9/2011 

85 029276 2011.05.23 SLAVA GOMENIUK Iuri, MD 2012.06.22 9/2011 
86 029285 2011.05.26 POFTĂ BUNĂ RoDaL-S S.R.L., societate 

comercială, MD 
2012.06.22 8/2011 

87 029287 2011.05.06 BARVA OLEYNYKOV Oleksandr, UA 2012.06.19 8/2011 
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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 8461 010040 FOTO RAPID 2011.02.26 FOTO RAPID S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 7, of. 311 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

2 8742 010788 Томайское 2011.12.14 TOMAI-VINEX S.A., întreprindere mixtă moldo-
irlandeză, MD 
MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova 

3 9117 010758 МЕДВЕЖЬЯ  
ЯГОДА 

2011.12.06 GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă moldo-
britanică, MD 
Str. Zimbrului  nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

4 9121 010797  2011.12.17 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

5 9128 010832 L.O.V. 
 Возрождение 

древних традиций 

2011.12.07 LEADUHIN Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 33, ap. 93,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

6 9131 010836 PLANTERA 2011.12.22 DAAC-PLANT S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

7 9172 010786 ХУББА БУББА 
Любопытный Лимон 

2011.12.04 WM. WRIGLEY JR. COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

8 9175 010792 Z-11 2011.12.13 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, US 
100 Route 206 North, Peapack, N. J. 07977, 
Statele Unite ale Americii 

9 9180 010806 Nefis 2011.12.21 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
Str. Miron Costin nr. 11,  
MD-5101, Floreşti, Republica Moldova 

10 9181 010807 Нефис 2011.12.21 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
Str. Miron Costin nr. 11,  
MD-5101, Floreşti, Republica Moldova 

11 9191 010847 ВОИНСТВЕННЫЙ 
ЗУЛУС 

2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

12 9192 010848 СЛОВО ПАСТЫРЯ 2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr.1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

13 9193 010849 ВЕСЕЛАЯ 
МОНАШКА 

2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr.1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

14 9194 010850 ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ 

2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

15 9195 010851 ЛОНДОНСКИЙ 
ДЕНДИ 

2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

16 9196 010854 РАСКАЯНИЕ 
МОНАШКИ 

2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

17 9197 010855 ПРОРОЧЕСТВО 
МОНАХА 

2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

18 9198 010857 ОАЗИС САХАРЫ 2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

19 9199 010859 ВЕЛИКИЙ САМУРАЙ 2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
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20 9206 010884 MELODIA SOARELUI  

МЕЛОДИЯ СОЛНЦА 
2011.12.18 VINARIA-BARDAR  S.A., MD 

Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-6811, Bardar, Chişinău, Republica Moldova 

21 9231 010772 REGALL DE 
ZÎMBRENI 

2011.12.03 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD 
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Moldova 

22 9235 010842 BUG  
BASAVIN-GRUP  

2011.12.26 Basavin-Grup S.A., MD 
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova 

23 9236 010852 ОДИНОКИЙ  
АББАТ 

2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

24 9237 010853 ПРЕПОДОБНЫЙ 
АББАТ 

2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

25 9238 010856 РАЗЯЩИЙ 
БУМЕРАНГ 

2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

26 9239 010858 ТРУБКА МИРА 2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

27 9240 010860 ГЛУПЫЙ  
ПИНГВИН 

2011.12.12 BASVINEX, societate pe acţiuni, MD 
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

28 9241 010861 Roua Argintie 
Серебряная Роса 

2011.12.14 GELIBERT S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bălţului nr. 2 A,  
MD-6200, Sîngerei, Bălţi, Republica Moldova 

29 9269 010821 ЧЕРНЫЙ 
ПАЛОМНИК 

2011.12.28 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

30 9270 010822 ЧЕРНЫЙ 
ОТШЕЛЬНИК 

2011.12.28 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

31 9271 010823 ТАЙНА ЗНАХАРЯ 2011.12.28 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

32 9283 010925 PF 
GUARANTEED LIFE 

QUALITY  

2011.12.28 FROLOV Iurie, MD 
Str. Universităţii nr. 6, bloc 1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

33 9292 010944 VOXCLICK 2011.12.06 Voxtel S.A., întreprindere mixtă moldo-româno-
franceză, MD 
Str. Armenească nr. 55,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

34 9326 010843 BUG  
BASAVIN-GRUP 

2011.12.26 BASAVIN-GRUP S.A., MD 
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova 

35 9342 010964 ТАЙНА АББАТСТВА 2011.12.13 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD 
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Moldova 

36 9343 010965 ТАЙНЫ КОРОЛЕЙ 2011.12.13 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD 
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Moldova 

37 9344 010966 ROZELLA 2011.12.13 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD 
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Moldova 

38 9346 010989 CETATEA  
REGALĂ 

2011.12.25 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru  Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

39 9351 010997 PIVNIŢA SFÎNTĂ 2011.12.25 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru  Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

40 9459 010975 ЮЖНАЯ РОЗА 2011.12.18 DOINA-VIN S.A., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 82 a,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

41 9670 010819 Împărătească 2011.12.21 Dermax, concern, MD 
Str. Sofiei nr. 2A,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

42 9673 010943 FRĂŢIE 2011.12.06 Voxtel S.A., întreprindere mixtă moldo-româno-
franceză, MD 
Str. Armenească nr. 55,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

43 9674 010976 COLINA VERDE 2011.12.21 LEVA Simion, MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 27, bloc 1, ap. 77,  
MD-2030, Chişinău, Republica Moldova 

44 9846 010762 VINARIA DIN VALE 
вино из бочки 

2011.12.07 Săseni-Vin S.A., MD 
MD-4438, Săseni, Călăraşi, Republica Moldova 
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45 9847 010798 КНЯЖЕСТВО 2011.12.20 CURAŞIN Eduard, MD 

Str. Lenin nr. 32,  
MD-3352, Tiraspolul Nou, Republica Moldova 

46 9848 010841 BINEXIS 2011.12.25 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

47 9899 010793 Z-SHARP 2011.12.13 Pharmacia & Upjohn Company LLC, US 
100 Route 206 North,  Peapack, N. J. 07977, 
Statele Unite ale Americii 

48 9900 010805  2011.12.19 VINCONTRACT, zacrâtoe acţionernoe 
obşcestvo, RU 
153051, Ivanovo, Kohomscoe şosse nr. 1, 
 Federaţia Rusă 

49 9901 010820 ВИНО ЗНАХАРЯ 2011.12.28 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

50 9902 010831 ARISTOCRAT 
АРИСТОКРАТ 

2011.12.05 Combinatul de produse alimentare din Bălţi, MD 
Str. Kiev nr. 114,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

51 9903 010837 GrandVin 2011.12.22 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

52 9991 010764  2011.12.05 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

53 9995 010998 MUSCAT  
MIGDAL 

2011.12.25 MIGDAL-P  S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

54 10142 010765 ALOCARD  2011.12.05 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

55 10918 010787 TERRA MEDIATEL 2011.12.17 LEVINTSA & ASSOCIATES S.R.L., firmă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 89,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

56 11026 010795 MARTINI & ROSSI 
ASTI  

2011.12.14 Bacardi & Company Limited, a corporation of the 
principality of Liechtenstein, LI 
Aeulestrasse 5, Vaduz , Liechtenstein (having its 
trading office at 1000 Bacardi Road, Nassau, 
Bahamas) 

 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora expir ă  
în decembrie 2012 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit, 
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) Numărul 
de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  9562 012273 KAZAYAK-VIN 2012.12.17 KAZAYAK-VIN S.A., întreprindere mixtă, MD 
2  9655 012322 ProDidactica  

CENTRUL  
EDUCAŢIONAL 

2012.12.20 Centrul Educaţional Pro Didactica, MD 

3  9657 012326 Alb de Oneşti 2012.12.31 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere  
mixtă, MD 

4  9811 012223 GREEN PLUS 2012.12.04 CENTRUL DE TEHNOLOGII ECOLOGICE S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

5  10042 012340 READA 2012.12.27 BUX Mihail, MD 
6  10287 012231 CAMPTO 2012.12.12 Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, JP 
7  10289 012272 МУЗЫКА СЕРДЦА 2012.12.17 GRAPE VALLEY  S.R.L., întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
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1 2 3 4 5 6 
8  10299 012312 Cartel 2012.12.10 Cartel-Sistem S.R.L., MD 
9  10300 012313 CREATOR 2012.12.11 Creator-Iu. Borş S.R.L., societate comercială, MD 
10 10301 012314 КОМЕДИЯ ДЕЛ 

АРТЕ 
2012.12.24 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 

moldo-britanică, MD 
11 10302 012318 СКАРЛЕТТ 2012.12.19 Arima Holding Corp., TC 
12 10303 012319 SCARLETT 2012.12.19 Arima Holding Corp., TC 
13 10304 012323 ORAŞUL VECHI 2012.12.23 Oraşul Vechi S.A., MD 
14 10305 012324 СТАРЫЙ ГОРОД 2012.12.23 Oraşul Vechi S.A., MD 
15 10306 012327 ACM 2012.12.24 AUTOMOBIL CLUB DIN MOLDOVA, MD 
16 10338 012490 Timpul 2012.12.24 TIMPUL-INFO-MAGAZIN S.R.L., publicaţie  

periodică, MD 
17 10343 012574 PONPON 2012.12.31 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
18 10369 012215 SPIN SPAN 2012.12.03 Viomar S.A., GR 
19 10370 012216 CENTRINO 2012.12.03 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată  

şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
20 10371 012228 fb 2012.12.09 GTFM, INC., US 
21 10372 012234 FUBU 2012.12.12 GTFM, INC., US 
22 10373 012336 Центрино 2012.12.25 INTEL CORPORATION , corporaţie organizată  

şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
23 10374 012337 intel 

inside 
centrino 

2012.12.25 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 

24 10375 012338 ETNOVIN 2012.12.27 MACIUCA Mihail, MD 
25 10398 012218 SEMI  

MUDREŢOV 
2012.12.05 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică  

de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
26 10400 012505 GHIADA 2012.12.24 GHIADA S.R.L., MD 
27 10453 012251 FERICIRE 2012.12.19 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
28 10454 012252  2012.12.19 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
29 10461 012342 LIMBA SOACREI 2012.12.27 Dermax, concern, MD 
30 10534 012220 ACENORCA 2012.12.04 ACENORCA ACEITUNERA DEL NORTE DE 

CÁCERES, SDAD. COOP. LTDA, ES 
31 10535 012221 CLUSTERON NP 2012.12.09 CLUSTERON S.R.L., MD 
32 10536 012222 INTEL INSIDE 

CENTRINO 
2012.12.03 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată  

şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
33 10537 012225 COMPLIMENT 2012.12.05 Cadbury UK Limited, GB 
34 10538 012227 ESMALDA 2012.12.10 ESMALDA S.R.L., MD 
35 10539 012229 GV 2012.12.10 Interbrige Trading Limited, GI 
36 10540 012230 Pro Chef 2012.12.10 TIAXIM Grup S.R.L., MD 
37 10541 012235 PEPSI blue 2012.12.13 PepsiCo, Inc., corporaţia North Carolina, US 
38 10542 012243 MEZZANOTTE 2012.12.19 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
39 10543 012244 INCONTRO 2012.12.19 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
40 10546 012284  2012.12.17 INCOMLAC  S.A., MD 
41 10547 012285 Tèlèphone@cafè 2012.12.10 Cartel-Sistem S.R.L., MD 
42 10549 012341 CITRICEL AMAR 2012.12.27 Dermax, concern, MD 
43 10559 012426 ВИЗИТ 2012.12.19 MIGDAL-P S.A., MD 
44 10596 012571 NOROC 2012.12.31 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
45 10597 012572 SEMOS 2012.12.31 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
46 10598 012573 FRUTOLINO 2012.12.31 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
47 10669 012458 Anuzol 2012.12.17 Farmaprim  S.R.L., MD 
48 10728 012381 Монастырское 

Бархатистое 
2012.12.02 RADOMILA O.O.O., RU 

49 10730 012387 ЛЕДИ НОЧЬ 2012.12.04 DIUSI S.R.L., MD 
50 10731 012386 ЛЕДИ МЕЧТА 2012.12.04 DIUSI S.R.L., MD 
51 10732 012384 МОЙ АНГЕЛ 2012.12.04 DIUSI S.R.L., MD 
52 10759 012423 УТОЛЮ 

ТВОЯ 
ПЕЧАЛИ 

2012.12.09 MIGDAL-P  S.A., MD 

53 10760 012424 МАСОН 2012.12.10 MIGDAL-P  S.A., MD 
54 10761 012425 МАСОНСКИЙ 2012.12.10 MIGDAL-P  S.A., MD 
55 10821 012997 MEGAMAX 2012.12.03 ASTORTA S.A., MD 
56 10929 012363 VINO 

Cabernet Sec 
2012.12.20 SIMĂX S.R.L., firmă industrial-comercială, MD 

57 11182 012224 COOGI 2012.12.05 COOGI PARTNERS LLC, US 
58 11202 012315 ВЕНЧАЛЬНЫЙ 

БЛАГОВЕСТ 
2012.12.24 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 

moldo-britanică, MD 
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1 2 3 4 5 6 
59 11222 012226 SOLAR  

IT 
2012.12.06 FLAMINGO COMPUTERS S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 
60 11504 012269 Kiss 

butilockca 
2012.12.02 CUZNEŢOV Iurie, MD 

61 11505 012271 ЗОЛОТОЙ ГОРОД 2012.12.11 CUZNEŢOV Iurie, MD 
62 11537 012316 Янтарный колос 

Iantarnyi kolos 
2012.12.25 BEL-ALCO S.R.L.,  

întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD 
63 11699 012246 ВЕЛИКИЕ 

ЧУДЕСА МИРА 
2012.12.19 CUZNEŢOV Iurie, MD 

64 11700 012248 ДУША ГОРЦА 2012.12.19 CUZNEŢOV Iurie, MD 
65 11705 012245 АРОМАТ ГОР 2012.12.19 CUZNEŢOV Iurie, MD 
66 11706 012247 АРОМАТ ВЕКА 2012.12.19 CUZNEŢOV Iurie, MD 
67 11811 012238 ИСААКИЕВСКИЙ 2012.12.19 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
68 11812 012240 REGIUNE  

MUNTOASĂ 
2012.12.19 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 

69 11813 012241 LEGENDA IN VINO 2012.12.19 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
70 11814 012242 VINO LA CASA 2012.12.19 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
71 11815 012250  2012.12.19 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
72 12587 012270 UNIFAST 2012.12.16 UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD 
73 13347 012219 AIR MOLDOVA 2012.12.04 Air Moldova, companie aeriană, întreprindere  

de stat, MD 
74 13773 012233 Прима 

люкс 
2012.12.12 The Closed Joint Stock Company with foreign 

investments "Reemtsma-Kiyiv tyutyunova fabrika", 
UA 

75 13774 012236 Прима 
класична 

2012.12.16 The Closed Joint Stock Company with foreign 
investments "Reemtsma-Kiyiv tyutyunova fabrika", 
UA 

76 13775 012237 Прима 
срiбна 

2012.12.16 The Closed Joint Stock Company with foreign 
investments "Reemtsma-Kiyiv tyutyunova fabrika", 
UA 

77 14748 012348 Moldova 
Agroindbank 

2012.12.31 MOLDOVA AGROINDBANK S.A.,  
bancă comercială, MD 

 
 
 

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a  mărcilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul şi 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului 

Nr. 
crt. 

(111) Nr. 
de ordine  

al înregistrării 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI Data eliberării 
duplicatului 

1 2 3 4 
1 R 3445 MONOLIT, societate pe acţiuni, MD 

Bd. Renaşterii nr. 22, bloc 1,  
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova 

2012.06.21 
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),  
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de 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 2011 0056 2011.07.15 1 (12 ) 2012.06.07 10/2011 

2 f 2011 0073 2011.11.15 1 2012.06.19 12/2011 

 
 
 

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 IACOBAS CONSTRUCT S.R.L., SOCIETATE  

COMERCIALĂ, MD 
Str. Uzinelor nr. 186, bloc 1, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

1002 f 2006 0111 2006.12.21 2011.12.21 

2 LUCA Vladimir, MD 
Bd. Dacia nr. 44, ap. 57, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

1004 f 2006 0109 2006.12.20 2011.12.20 

3 IACOBAS CONSTRUCT S.R.L., SOCIETATE  
COMERCIALĂ, MD 
Str. Uzinelor nr. 186, bloc 1, MD-2036, Chişinău,  
Republica Moldova 

1014 f 2006 0110 2006.12.21 2011.12.21 

4 Î.M. EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

1015 f 2006 0112 2006.12.21 2011.12.21 

5 UNIQUE GARDEN EMPREENDIMENTOS 
HOTELEIROS, INDUSTRIA E PARTICIPACOES 
LTDA, BR 
Estrada Laramara, 3500 - Vila Corumba - Mairipora - 
SP - 07600-000, Brazil 

1028 f 2006 0108 2006.12.13 2011.12.13 
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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 

- 028952   9/2011 (540) 

 

 

(540) 

 

 
1 Cerere  

de înregistrare 
a mărcii 

- 029727 10/2011 (730) 
Str. Sînzienilor nr. 4,  
MD-2064, Soroca,  
Republica Moldova  

(730) 
Str. Sînzienilor nr. 4, 
MD-3004, Soroca, 
Republica Moldova 

 



MD - BOPI 7/2012  

 187

 

VII 
Comisia de contesta ţii a AGEPI / 

Appeals Board of the AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed 

with the Appeals Board of the AGEPI. 
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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de contesta ţii  
în iunie 2012 

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 

Nr. şi data 
depozitului / 
Nr. titlului de 

protecţie 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 

 
 

027604 
2010.08.12 

 
MOLDPRESA S.A., 

MD 

MOLDPRESA 
S.A., MD 

2011.12.19 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.06.28 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.11.01 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor, serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 16, 35 în temeiul art. 7(2) al Legii 
nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

2 Marcă naţională  
 

 
 

027453 
2010.07.14 

 
VECTITO-TRANS 

S.R.L., MD 

Kaufland 
Warenhandel 

GmbH&Co. KG, 
DE  

2012.01.17 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2012.06.28 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.11.18 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru următoarele  
produse din clasa 03: "săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor"  
şi pentru totalitatea serviciilor revendicate  
în cerere din clasa 35. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

3 Marcă naţională 

 
 

028073 
2010.11.09 

 
TOP-FARM S.R.L., 

societate 
comercială, MD 

TOP-FARM 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

2011.12.20 
Împotriva Deciziei 
de înregistrare a 
mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

elementelor 
verbale, în privinţa 

excluderii de la 
protecţie a 

elementelor „TOP” 
şi „PHARM” 

2012.06.28 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.11.08 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor, serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 05, 35 în temeiul declaraţiei 
solicitantului prin care acesta nu se va 
opune utilizării de către alte persoane terţe 
a elementelor separate "TOP" sau 
"PHARM" utilizate ca termeni comuni. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

4 Marcă naţională  
 

 
 

028177 
2010.11.25 

 
TIRAMISA S.R.L., MD 

TIRAMISA 
S.R.L., MD 

2012.01.16 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2012.06.28 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.12.20 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru următoarele produse 
din clasa 16: "hârtie, carton şi produse din 
aceste materiale, necuprinse în alte clase, 
hârtie pentru toaletă, cu excepţia scutecelor 
şi scutecelor-pantaloni de unică folosinţă  
din hârtie sau celuloză; cu excepţia hârtiei 
moale similară stofei, de toate tipurile,  
în special batistelor, şerveţelelor din hârtie, 
şervetelor din hârtie şi hârtiei, similare 
stofei, pentru faţă; produse de imprimerie; 



MD - BOPI 7/2012  

 189

articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti; pensule; maşini de scris şi articole  
de birou (cu excepţia mobilelor); materiale 
de instruire sau învăţământ (cu excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru 
ambalaj (necuprinse în alte clase); 
caractere tipografice, clişee". 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

5 Marcă naţională  
 

 
 

025332 
2009.05.28 

 
ALMAIAN S.R.L., 

MD 

ALMAIAN 
S.R.L., MD 

2012.02.27 
Privind repunerea 

în dreptul de a 
contesta şi 

împotriva Deciziei 
de respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2012.06.28 1. Se repune în drepturi  solicitantul privind 
cererea nr. depozit 025332 din 2009.05.28. 
2. Se accept ă par ţial  revendicarea 
contestatarului. 
3. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.08.25 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasele 16, 31  
şi pentru următoarele produse din clasa 30: 
"zahăr, orez, făină, preparate făcute din 
cereale, produse de patiserie". 
4. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (pct. 40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut – 125 euro 
(art. 84 al Legii nr. 38-XVI/2008 privind 
protecţia mărcilor), în total – 375 euro .  
5. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
Notă. Pentru taxele menţionate din pct. 40  
şi art. 84 pot fi aplicate scutiri (50%), dacă 
solicitantul nu a preluat sau nu a transmis 
în condiţiile legale dreptul său până la data 
plăţii şi este o întreprindere care întruneşte 
criteriile stabilite în art. 2 alin. (2-4) din Legea  
nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. 

6 Marcă naţională  
 

 
 

028628 
2011.02.14 

SÎRBU Anatolie, MD 

SÎRBU Anatolie, 
MD 

2012.03.05 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.06.28 1. Se respinge  revendicarea 
contestatarului. 
2. Se men ţine în vigoare  Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2012.01.05. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă 

7 Marcă internaţională 
 

DREWNOCHRON 
 

IR 969 707 
2008.05.19  

PPG DECO 
POLSKA SPÓŁKA 
Z ORGANICZONA 
ODPOWIEDZIAL-

NOSCIA, PL 

PPG DECO 
POLSKA 
SPÓŁKA 

Z 
ORGANICZONA 
ODPOWIEDZIAL- 

NOSCIA, PL 

2011.09.09 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.06.29 1. Se respinge  revendicarea 
contestatarului. 
2. Se men ţine în vigoare  Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.06.30. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 
8 Marcă internaţională  

 
MAINE 

 
IR 899 187 
2006.09.01 

 
Debenhams  

Retail plc, GB 

Debenhams 
Retail plc, GB 

2012.03.06 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.06.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.11.30 şi se accept ă protecţia mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasa 25.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

9 Marcă internaţională  
 

WAMAS 
 

IR 1030976 
2010.01.22 

 
Salomon 

Automation 
Gesellschaft m.b.H., 

AT 

Salomon 
Automation 
Gesellschaft 
m.b.H., AT 

2012.03.12 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare 

 a mărcii 

2012.06.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
din 2011.07.01 şi se accept ă protecţia 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor  
şi serviciilor revendicate în cerere din 
clasele 09, 42.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

10 Marcă internaţională  
 

 
 

IR 1034702 
2009.10.21 

 
NOVOMATIC AG, 

AT 

NOVOMATIC 
AG, AT 

2012.02.22 
Privind repunerea 

în dreptul de a 
contesta şi 

împotriva Deciziei 
de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.06.29 1. Se repune în drepturi  solicitantul privind 
cererea IR 1034702 din 2009.10.21. 
2. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul  
va achita taxa pentru repunerea în drepturi 
(pct. 78 din Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 
din 13.08.1997). 
3. Se accept ă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorilor de acord prezentate. 
4. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.07.01 şi se accept ă protecţia mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor  
şi serviciilor revendicate în cerere din 
clasele 09, 28, 41. 
5. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

11 Marcă internaţională 
 

EFSE 
 

IR 1050616 
2010.02.26 

 
The European Fund 

for 
Southeast Europe, 

S.A., LU 

The European 
Fund for 

Southeast 
Europe, S.A., 

LU 

2012.03.20 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2012.06.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.12.20 şi se accept ă protecţia mărcii 
solicitate pentru totalitatea serviciilor 
revendicate în cerere din clasa 35,  
cu excepţia: închiriere de spaţii publicitare, 
prezentare de produse, organizare de 
expoziţii în scopuri comerciale sau 
publicitare, organizarea târgurilor pentru 
scopuri comerciale şi publicitare, 
comercializarea produselor, comercializarea 
cu amănuntul a produselor; pentru 
totalitatea serviciilor din clasa 36 şi pentru 
următoarele servicii din clasa 41: educaţie, 
instruire şi predare; servicii de biblioteci; 
organizarea şi conducerea colocviilor, 
conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor  
şi atelierelor de instruire, organizarea 
expoziţiilor cu scopuri culturale sau 
educative, furnizarea publicaţiilor electronice 
în regim on-line (care nu pot fi descărcate), 
publicarea cărţilor şi textelor altele decât 
textele publicitare; cu menţiunea toate 
serviciile sus-menţionate referitoare 
la domeniul de microfinanţare şi dezvoltare 
economică. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra m ărcii nr. 16054, titular SC Euroliftcar S.R.L.  

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 27.06.2012 (dosarul nr. 2c-313/12):  
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 16054 din 29.09.2006, înregistrată pe numele titularului 

SC Euroliftcar S.R.L., IDNO 1002600051148, bd. C. Negruzzi nr. 8, ap. 14, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. 16054 din 29.09.2006, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.   

 

Cu privire la aplicarea sechestrului  
asupra m ărcilor nr. R 4983, nr. R 6287, nr. R 6288,  

nr. R 6289, nr. R 6290 şi nr. R 6291, 
titular COJU ŞNA, fabrica de vinuri  

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Cornelia Balan, nr. 075-495/2012 din 
22.06.2012 privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului COJUŞNA, 
fabrica de vinuri, IDNO 1003600087139: 

- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R 4983, nr. R 6287, nr. R 6288, nr. R 6289, nr. R 6290 şi 
nr. R 6291, titular COJUŞNA, fabrica de vinuri, MD-3715, Cojuşna, Străşeni,  Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcilor nr. R 4983, nr. R 6287, nr. R 6288, nr. R 6289, nr. R 6290 şi nr. R 6291, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acestora.  

 

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra cererii   
de înregistrare a m ărcii cu nr. de depozit 027417,  

solicitant ECONOM MAGAZIN S.R.L. 

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Cornelia Balan, nr. 075-492/2012 din 
18.06.2012 privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului ECONOM 
MAGAZIN S.R.L., IDNO 1010600004277: 

- se aplică sechestru asupra cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 027417 din 
06.07.2010, solicitant ECONOM MAGAZIN S.R.L., bd. Cuza-Vodă nr. 34/1, ap. 36, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 027417 din 06.07.2010, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acesteia. 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului  
aplicat asupra m ărcii nr. 21483,  

titular Rumitox S.R.L. 

Întru executarea Deciziei Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie din 21.12.2011 (dosarul nr. 2r-592/11), prin care a fost casată Încheierea Curţii de Apel 
Chişinău din 03.10.2011, în partea măsurii de asigurare a acţiunii: 

- se ridică sechestrul aplicat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 157 din 25.10.2011 
asupra mărcii nr. 21483, înregistrată pe numele titularului Rumitox S.R.L., str. Transnistria nr. 5 a,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova; 

- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al mărcii sus-menţionate, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acesteia.  
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Cu privire la ridicarea sechestrului  
aplicat asupra modelului industrial  

conform certificatului nr. 1274, titular UNIXONE S. R.L. 

Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie din 25.04.2012 (dosarul nr. 2r-243/12), prin care a fost casată Încheierea Curţii de 
Apel Chişinău din 24.01.2012 prin care s-a admis măsura de asigurare a acţiunii şi s-a dispus 
aplicarea sechestrului asupra modelului industrial conform certificatului nr.1274: 

- se ridică sechestrul aplicat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 42 din 29.02.2012 
asupra modelului industrial conform certificatului nr. 1274, înregistrat pe numele titularului UNIXONE 
S.R.L., str. Calea Basarabiei nr. 2, MD-2023, mun. Chişinău, Republica Moldova; 

- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al modelului industrial sus-menţionat, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acestuia. 

 



1
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X 

Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale /

Intellectual property information 
materials

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, texte 
ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor 

regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasifi cări, norme ale OMPI; alte materiale de informare 
din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

The section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, texts of 
the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the regional 

and bilateral agreements; regulations, instructions, classifi cations, the WIPO standards; other information 
materials in the fi eld of intellectual property protection. 
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OMPI  INFORMEAZĂ

ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAŢIONALE
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)

La 7 iunie 2012 Republica Panama a depus instrumentele de aderare la Tratatul de cooperare 
în domeniul brevetelor (PCT), încheiat la Washington la 19 iunie 1970. 

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor va intra în vigoare cu privire la Republica Panama 
cu începere de la 7 septembrie 2012. 

Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea 
internaţională a depozitului de microorganisme 
în scopul asigurării protecţiei lor prin brevete

La 7 iunie 2012 Republica Panama a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la Budapesta 
privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul asigurării protecţiei lor 
prin brevete, încheiat la 28 aprilie 1977. 

Tratatul de la Budapesta va intra în vigoare cu privire la Republica Panama cu începere de la 
7 septembrie 2012. 

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid
privind înregistrarea internaţională a mărcilor

La 29 mai 2012 Republica Columbia a depus instrumentele de aderare la Protocolul referitor la 
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la 27 iunie 1989. Instru-
mentele de aderare au fost însoţite de următoarele declaraţii: 

- în conformitate cu Articolul 5(2)(d) şi cu Articolului 5(2)(b) din Protocolul de la Madrid, termenul-limi-
tă de 1 an pentru exercitarea dreptului de a notifi ca refuzul la protecţie menţionat la Articolul 5(2)(a) din 
Protocol se înlocuieşte cu termenul de 18 luni, aşa cum prevede Articolul 5(2)(c) din Protocol, iar dacă 
refuzul la protecţie rezultă dintr-o opunere la acordarea protecţiei, acest refuz poate fi  notifi cat Biroului 
Internaţional după expirarea termenului de 18 luni; 

- în conformitate cu Articolul 8(7)(a) din Protocolul de la Madrid, Republica Columbia declară că, în 
ceea ce priveşte fi ecare înregistrare internaţională în care ea este menţionată conform Articolului 3ter 
din Protocol, cât şi în ceea ce priveşte reînnoirea unei astfel de înregistrări internaţionale, ea doreşte 
să primească, în locul unei părţi din venitul provenit din taxele suplimentare  şi din completările de taxe, 
o taxă individuală. 

Protocolul de la Madrid va intra în vigoare cu privire la Republica Columbia cu începere de la 
29 august 2012. 

Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT)

La 11 mai 2012 Marele Ducat de Luxemburg a depus instrumentele de ratifi care a Tratatului privind 
dreptul mărcilor (TLT), adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994. 

Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT) va intra în vigoare cu privire la Marele Ducat de Luxemburg 
cu începere de la 11 august 2012. 

Întrucât Marele Ducat de Luxemburg este ultimul stat membru al Organizaţiei de Proprietate Inte-
lectuală din Benelux care a depus instrumentele de ratifi care a Tratatului privind dreptul mărcilor (TLT), 
la aceeaşi dată – 11 august 2012 – TLT va intra în vigoare şi cu privire la Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) 
şi Regatul Belgiei. 
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*   *
*

La 7 iunie 2012 Republica Panama a depus instrumentele de aderare la Tratatul privind dreptul 
mărcilor (TLT), adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994. 

Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT) va intra în vigoare cu privire la Republica Panama cu începere 
de la 7 septembrie 2012. 

Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor

La 5 iunie 2012 Republica Kazahstan a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la Singapore 
privind dreptul mărcilor, adoptat la 27 martie 2006. 

Tratatul de la Singapore va intra în vigoare cu privire la Republica Kazahstan cu începere de la 
5 septembrie 2012.  

*   *
*

La 6 iunie 2012 Republica Benin a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la Singapore 
privind dreptul mărcilor, adoptat la 27 martie 2006. 

Întrucât Republica Benin este stat membru al Organizaţiei Africane de Proprietate Intelectuală
(OAPI), Tratatul de la Singapore va intra în vigoare cu privire la Republica Benin la trei luni de la data 
depunerii de către OAPI a instrumenteleor de aderare la Tratatul de la Singapore în conformitate 
cu art. 26 şi art. 27 ale respectivului Tratat. 
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 

sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php 

Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 

pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 

nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 

MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

tel.: 40-05-01; 40-06-07; 40-06-08 

fax: 44-01-19

e-mail: offi ce@agepi.md 

http://agepi.gov.md/ 
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