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Cronica AGEPI
Seminarul „Protecţia indicaţiilor geografice

şi a denumirilor de origine: oportunităţi şi avantaje
pentru sectorul vitivinicol”

În scopul funcţionării eficiente în Republica Moldova a
sistemului de protecţie a semnelor de identificare a originii
şi  calităţii  – indicaţiilor geografice şi  denumirilor de origine,
valor ificări i  acestor importante obiecte de proprietate
industrială pe calea asigurări i protecţ iei prin înregistrarea
lor la nivel naţional, creări i premiselor pentru înregistrarea
lor internaţională, precum şi prin apărarea drepturilor, AGEPI
a organizat pe 2 octombrie curent seminarul „Protecţ ia
indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine: oportunităţi
şi  avantaje pentru sectorul vitivinicol”.

Pentru beneficiarii seminarului – reprezentanţ i ai insti-
tuţiilor şi întreprinderilor ramurii vitivinicole – au fost abordate
subiecte precum:
l Premisele elaborării şi adoptării Legii nr. 66-XVI privind

protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
a specialităţilor tradiţionale garantate. Avantajele sistemului
de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine.
l  Prezentarea prevederilor Legii. Aspectele principale

refer itoare la modalităţ i le de ob ţ inere a protecţ iei  ş i  a
dreptului de utilizare a indicaţiilor geografice şi a denumirilor
de origine protejate. Protecţ ia acestora în străinătate.
l  Rolul şi avantajele protecţiei juridice în asigurarea şi

promovarea produselor care poartă denumir i de origine,
indicaţ i i  geografice sau care constituie special ităţ i
tradiţ ionale garantate.
l  Oportunităţ i le ş i  avantajele protec ţ iei indicaţ i i lor

geografice şi denumirilor de origine pentru sectorul vitivinicol.
Obiectivul AGEPI a constat în informarea specialiştilor

ramurii economice vizate pr ivind importan ţa valori ficăr i i
eficiente a indicaţi i lor geografice şi  denumirilor de origine,
aceste obiecte de PI având o însemnătate strategică ş i
reprezentând instrumente valoroase ale marketingului în
economia naţ ională. Particularităţ i le specifice ale acestora
constau în faptul că sunt rezultatu l multianual sau chiar
multisecular al factorilor naturali ş i  geografici, conjugat cu
istoria, tradiţi ile, iscusinţa şi eforturile producătorilor dintr-o
reg iune anumită,  de aceea ele aparţ in  patrimoniulu i ţări i
din care fac parte, impactul lor asupra dezvoltării teritoriale
fi ind considerabil ş i direct.

La rândul lor, actuali i consumatori percep semnele de
identificare a originii şi calităţii ca pe o sursă de informare şi
credibilitate: conform datelor statistice, 37% din consumatorii
europeni percep indicaţ i i le geografice ca semne ce
garantează originea ş i  calitatea, 56% - locul şi  metoda de
producţ ie, 17% - tradiţia. În consecinţă, producătorii recurg
tot mai des la indicaţ i i  geografice ş i  denumir i de orig ine
pentru a semnala calitatea ş i originea produselor lor.

Vizita de documentare a reprezentanţilor
MRDA şi CRDF la AGEPI

Pe 20 octombrie curent la AGEPI a avut loc o vizită de
documentare a reprezentanţ i lor Asociaţ iei de Cercetare ş i
Dezvoltare din RM (MRDA) ş i Fundaţ iei SUA de Cercetări
Civile şi Dezvoltare (CRDF).

În cadrul întâlnirii cu administraţ ia AGEPI s-au discutat
aspecte refer itoare la colaborarea în cadru l programului
pentru dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul tehnico-
şt i in ţ i fic , lansat în Moldova în anul 2006 ş i  derulat în
cooperare cu Academia de Şti inţe a Moldovei (AŞM), AGEPI
şi  Agenţ ia de Inovare şi  Transfer Tehnologic (AITT).

După cum a specificat Natalia Pipia, manager principal
de Programe CRDF, Republica Moldova, alături de Georgia
şi Armenia, beneficiază de susţinerea financiară a organizaţiei
în domeniul tehnico-ştiinţific în scopul creării unui mecanism
eficient pentru dezvoltarea pieţei inovaţ i ilor.

Ion Daniliuc, vicedirector AGEPI, ş i  Maria Rojnevschi,
director Departament promovare şi editură AGEPI, au informat
oaspeţ i i despre activităţ i le desfăşurate în acest context. În
special, s-a subliniat rolul pozitiv al şedinţelor de lucru ale
Clubului Naţ ional Parteneriat „Ştiinţă ş i Business”, în cadrul
cărora participanţi lor le sunt prezentate inovaţi ile aplicabile

în diverse domenii în scopul eventualei lor comercializări.
Aceleaşi obiective sunt urmărite şi prin editarea şi distribuirea
„Catalogului Inovaţ i i lor  Top”. De asemenea, AGEPI este
furnizoare de informaţ i i  specializate în scopul actualizări i
site-ului naţ ional al inovaţ i i lor.

În opinia reprezentanţ ilor AGEPI, CRDF ş i MRDA, este
salutară stabilirea ş i fortificarea relaţi ilor de cooperare între
oamenii de şti inţă ş i  cei de afaceri, fapt care favorizează
negocierile d irecte în scopul  implementări i  rezul tatelor
cercetări lor şti inţ i f ice ş i  comercializăr i i  tehnolog ii lor  noi.
Pentru facil i tarea comunicări i între părţ i , sunt organizate
periodic traininguri privind marketingul inovaţ iilor, seminare
de popularizare, cursuri de instruire, expoziţ i i naţ ionale ş i
internaţionale. Reuniunile specialiştilor din sfera businessului
ş i  şt i inţei, precum ş i  ale reprezentanţ i lor  organizaţ i i lor
in ternaţ ionale f inanţatoare oferă perspective mari  inven-
tatorilor, contribuind la desfăşurarea unor proiecte de succes
ş i  la promovarea inovaţ i i lor aplicabile.

În aceeaşi zi la AŞM a avut loc şedinţa a III-a a Conferinţei
de Venture, organizate de MRDA şi  AŞM cu sprijinul CRDF,
unde au fost ascultate şi selectate proiectele ce au participat
la Concursul de granturi STEP 2009.

Juriul, format din specialişti moldoveni şi americani, va evalua
prezentările pentru a lua decizia finală de repartizare a granturilor
pentru cele mai reuşite proiecte (din 7 proiecte vor fi selectate
doar 4), care urmează a fi finanţate de către MRDA-CRDF-AITT.
Valoarea grantului pentru un proiect este de $5 mii, având
prioritate proiectele care eventual pot genera un profit. Învingătorii
urmează a fi nominalizaţi în decurs de 20 de zile.

Comercializarea invenţiilor – în centrul atenţiei
AGEPI şi STCU

Pe 20 octombrie curent o delegaţ ie de la Centrul
Şti inţ ifico-Tehnologic din Ucraina (Science and Technology
Center în Ukraine - STCU), din componenţa căreia au făcut
parte Victor Korşun, director executiv adjunct al Centrului
(SUA), Oleg Zabolotnii, coordonator în domeniul brevetelor,
Peter Meln ic-Melnicov (Phi ladelph ia), managerul Progra-
mului de colaborare cu organismele nonguvernamentale,
Tatiana Ilyash, specialist în dezvoltarea stabilă, însoţ iţ i de
Al freda Roşca, coordonatoru l Programului  în Republica
Moldova, a efectuat o vizită de documentare la AGEPI.

În cadrul întrevederii cu administraţia AGEPI au fost puse
în discuţ ie problemele ce vizează implementarea ş i
comercializarea invenţ iilor şi a elaborărilor şti inţifice, a avut
loc un schimb de informaţii şi opinii referitor la cadrul normativ-
legislativ din domeniul PI în vigoare în Republica Moldova,
Ucraina şi  în alte ţări ale spaţiului CSI, la implementarea şi
comercializarea invenţiilor, precum şi la cele mai bune practici
de valorificare a invenţiilor atât în statele incluse în programele
STCU, cât şi în lume (experienţa SUA, UE etc.).

Ion Daniliuc, vicedirector general AGEPI, a expus pentru
oaspeţ i  preveder ile noii  legis laţ i i  naţ ionale în domeniul
protecţ iei  pr in brevete a invenţ i i lor, în vigoare d in
6 septembrie curent (Legea nr. 50-XVI din  7 martie 2008
privind protecţia invenţiilor, armonizată cu acquis-ul comunitar
în domeniu).

De asemenea, în cadrul şedinţei s-a remarcat importanţa
parcurilor tehnologice „Academica” şi  „Inovatorul”, create pe
lângă AŞM în scopul facil itări i procesului de implementare
a elaborăr i lor ş ti inţ i fi ce, în cali tatea lor de instrumente
moderne de integrare a ştiinţei ş i businessului.

Părţ i le au convenit asupra organizări i la Chiş inău, în
luna decembrie curent, a unui  train ing în domeniul
comercializării elaborărilor ştiinţifice şi invenţiilor, ce va avea
ca obiectiv major cul tivarea abi l ităţ i lor manager iale ş i
economice în domeniul  menţ ionat. Programul acestui
training va cuprinde atât lecţ ii  teoretice, cât ş i practice, cu
referire la toate etapele ce decurg de la elaborare până la
implementarea unei invenţ i i  sau transmi terea unui drept
exclusiv asupra acestor elaborări. În cadrul programului va fi
instruit câte un specialist de la toate instituţiile de cercetare şi
învăţământ superior din republică, responsabil de domeniul dat.
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Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Secţiuni speciale

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

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

şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oficiale, 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 Official Bulletin of Industrial Property contains different information.

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

Users of this information will be able to follow the juridical regimen 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
official acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards

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

with the purpose of propagation of the industrial property objects, other activities.

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную информацию.

Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, полезных моделей,
товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, промышленных рисунков и моделей.

Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на охрану промышленной
собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике Молдова объектов промышлен-
ной собственности. Бюллетень включает систематизированные ежемесячные и полугодовые указате-

ли. В бюллетене публикуются официальные документы, положения, международные 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 Intelectuală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2007), conform normei ST. 3

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AP Organizaţia

Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

CF Republica
Centrafricană

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

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania

DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica Dominicană
DZ Algeria
EA Oficiul Eurasiatic

de Brevete (OEAB)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
EM Oficiul de Armonizare

pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland

(Malvine)
FR Franţa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi

Insulele Sandvici de
Sud

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

Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară

Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
K Z Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxembourg
LV Letonia
L Y Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
M E Muntenegru
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta

Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NZ Noua Zeelandă
OA Organizaţia Africană

de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine

PK Pakistan
PL Polonia
P T Portugalia
P Y Paraguay
QA Qatar
R O România
RS Serbia
R U Federaţia Rusă
R W Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Solomon
S C Seychelles
S D Sudan
S E Suedia
S G Singapore
S I Slovenia
S K Slovacia
S L Sierra Leone
S M San-Marino
S N Senegal
S O Somalia
S R Suriname
S T Sao Tomée

şi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
T C Insulele Turks

şi Caicos
T D Ciad
T G Togo
T H Thailanda
TJ Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
T V Tuvalu
T W Taiwan

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
U A Ucraina
U G Uganda
U S Statele Unite

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
W S Samoa
Y E Yemen
Z A Africa de Sud
Z M Zambia
Z W Zimbabwe

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

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

SU Uniunea Sovietică
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

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

În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică 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 în proprietatea industrială, şi trebuie să includă documentele prevăzute
în art. 19 din Lege.

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

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

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 filed with the AGEPI directly or through a representative in industrial
property, by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents provided
in Art. 19 of the Law.

In the Section are published data concerning the filed patent applications, the granted patents for
inventions and patents issued in accordance with the national procedure.

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона о
патентах на изобретения № 50-XVI от 07.03.2008 г.

В соответствии с этим 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 промышленности.

Заявка на выдачу патента подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя в области промышленной собственности и должна содер-
жать документы, предусмотренные в ст. 19 данного Закона.

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на изобретения, об изобретениях, по которым
приняты решения о выдаче патентов, и о выданных патентах на изобретения согласно национальной
процедуре.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

(11) Numărul brevetului
Number of the patent
Номер патента

(12) Denumirea tipului de document
Denomination of the type 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 SТ. 16 ВОИС

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

(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки

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

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

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

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

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

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

(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: numărul BOPI, anul
Date of publication of patent granting decision: BOPI number, year
Дата публикации решения о выдаче патента: номер BOPI и год

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

(48) Data publicării cererii corectate/brevetului corectat
Date of publication of the corrected application/patent specification
Дата публикации скорректированной заявки/скорректированного патентного документа
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(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
International Patent Classification
Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei
Title of the invention
Название изобретения

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat
Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has been
divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ

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

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

(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of the holder(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(74) Numele reprezentantului în proprietatea industrială
Name of the representative in industrial property
Имя представителя в области промышленной собственности

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of introducing the national procedure under the PCT
Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ

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

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

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentului, codul ţării)
Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document, code
of the country)
Охранный документ бывшего СССР (словесное обозначение вида документа, номер документа, код
страны)

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the document,
application filing date, code of the country)
Приоритетные данные заявок, зарегистрированных в патентном ведомстве бывшего СССР
(номер документа, дата подачи заявки, код страны)
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A NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII
HUMAN  NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMIN G  OPERATIONS.
TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C CHIMIE  ŞI  METALURGIE
CHEMISTRY.  METALLURGY
ХИМИЯ  И МЕТАЛЛУРГИЯ

D TEXTILE  ŞI  HÂRTIE
TEXTILES.  PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  ПАТЕНТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 16

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

A – primul nivel de publicare: cerere de brevet de invenţie publicată, neexaminată
– 1 st level of publication: published patent application, unexamined
– пеpвый уpовень публикации: опубликованная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента на

изобpетение

A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor din text,
desenelor sau formulelor chimice cuprinse în pagina de capăt

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

– заявка на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями библиографических
данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул, включенных в
титульный лист

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

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

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

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

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

– втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента  на
изобpетение (пpименяется в публикациях, если документ с кодом А не был опубликован)

E CONSTRUCŢII  FIXE
FIXED  CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F MECANICĂ.  ILUMINAT.  ÎNCĂLZIRE.  ARMAMENT.
EXPLOZIVE
MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEATING.
WEAPONS.  BLASTING
МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ.
ОРУЖИЕ.  ВЗРЫВНЫЕ  РАБОТЫ

G FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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B2 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet de invenţie publicată, examinată (se aplică în cazul când documentul
cu codul A a fost publicat)

– 2 nd level of publication: published, examined patent application (A published)
– втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента на

изобpетение (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за публикациями с кодом А)

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

– 3 rd level of publication: patent specification (B1, B2 not published)
– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях, если документ с

кодом В1, В2 не был опубликован)

C2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie (se aplică pentru publicarea care succedă
documentul cu codurile B1, B2)

– 3 rd level of publication: patent specification (B1, B2 published)
– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях, котоpые следуют

за публикациями с кодом В1, В2)

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

– delivered patent specification with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of the text,
drawings or chemical formulas included in the title-page

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

C9 – brevet de invenţie eliberat, retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi desene
– delivered patent specification, reprinted with corrections or modifications of any part of a description, claims

and drawings
– выданный патент на изобретение, перепечатанный с исправлениями или изменениями какой-либо части

описания, формулы изобретения и чертежей

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie pe răspunderea solicitantului,
fără examinarea în fond (se aplică pentru publicare când documentul cu codul A n-a fost publicat)

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

– втоpой уpовень публикации: публикация pешения о выдаче патента на изобpетение под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, если документ с кодом
А не был опубликован)

F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie pe răspunderea solicitantului,
fără examinarea în fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codul A)

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

– втоpой уpовень публикации: публикация pешения о выдаче патента на изобpетение под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за
публикацией с кодом А)

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

– 3 rd level of publication: patent specification granted at the applicant’s responsibility, without substantive
examination (F1, F2 not published)

– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, если документ с кодом
F1, F2 не был опубликован)

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie, eliberat pe răspunderea solicitantului, fără exami-
narea în fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codurile F1, F2)

– 3 rd level of publication: patent specification granted at the applicant’s responsibility, without substantive
examination (F1, F2 published)

– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за
публикацией с кодом F1, F2)
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патенты на изобретения

FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for inventions
Заявки на патенты на изобретения, по которым приняты решения о выдаче патента

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (semestrial)
Numerical index of granted patents for inventions (half-yearly)
Нумерационный указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения   о выдаче  патентов
(полугодовой)

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)
Subject index of granted patents for inventions (half-yearly)
Систематический указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения о выдаче  патентов
(полугодовой)

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawal patent applications
Перечень отозванных заявок на патент

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

FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of granted parents for inventions
Перечень выданных патентов на изобретения
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        BB1A Cereri de brevet / 
Patent applications / 
Заявки на изобретения 

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

Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă, se află în 
biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.  

P
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova 

este parte, se publică în limba engleză în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibli-
ografice, rezumatul şi desenele, după caz. Săptămânalul este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.  

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul eurasia-
tic, la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Breve-
te (Бюллетень Евразийского Патентного Ведомства). Buletinul include datele bibliografice, rezumatul şi 
desenele, după caz. Buletinul este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.  

Descrierile cererilor internaţionale de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în PCT 
GAZETTE, şi descrierile cererilor şi ale brevetelor de invenţie eurasiatice se află în biblioteca AGEPI, acce-
sibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost. 

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

scriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in this Official Bulletin issue, are 
available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for 
payment of an additional fee.  

P

Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is party, 
are published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes bibliographic data, abstracts 
and drawings, if necessary. The weekly is available for public in the AGEPI library.  

Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent 
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official Bul-
letin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. 
The Official Bulletin is also available to the public in the AGEPI library.  

Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which are published in PCT GA-
ZETTE and descriptions of the Eurasian applications and patents for inventions are present in the AGEPI 
library, available to the public and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an 
additional fee. 

убликация заявок на изобретения в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на усло-
виях, предусмотренных в ст. 19 Закона об охране изобретений № 50 от 07.03.2008 г.  

Описания к заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы в BOPI, нахо-
дятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть 
заказаны их копии. 

П

Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патент-
ной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются на англий-
ском языке в еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические дан-
ные, реферат и, если необходимо, чертеж.  Еженедельник общедоступен в библиотеке AGEPI.  

Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной 
конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в 
Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические дан-
ные, реферат и, если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.  

Описания к международным заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликова-
ны в РСТ GAZETTE, и описания к евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в биб-
лиотеке  AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны 
их копии. 
 
 
 

 13



MD - BOPI 10/2008 (PARTEA I)  INVENTIONS 

 14 

(21) a 2008 0028 (13) A 
(51) Int. Cl.:  A01N 47/36 (2006.01) 
                         A01N 43/70 (2006.01) 
                         A01P 13/00 (2006.01) 
(22) 2006.09.13 
(31) 2005-282988; 2006-093026 
(32) 2005.09.28; 2006.03.30 
(33) JP 
(85) 2008.01.30 
(86) PCT/JP2006/318555, 2006.09.13 
(87) WO 2007/037152 A1, 2007.04.05 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP 
(72) YOSHII Hiroshi, JP; OHNO Ken, JP; YAMADA 

Ryu, JP 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Compoziţie erbicidă 
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la o 

compoziţie erbicidă, având un spectru erbicid 
larg, o activitate înaltă şi un efect de durată. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se utili-
zează o compoziţie care include (A) 2-(4,6-
dimetoxipirimidină-2-ilcarbamilsulfamil)-N,N-
dimetilnicotinamidă sau o sare a ei şi (B)  
N2-terţ-butil-6-cloro-N4-etil-1,3,5-triazină-2,4-
diamină sau o sare a ei. 

 
  Revendicări: 6 

* 
*     * 

(54) Herbicidal composition 
(57) The invention refers to agriculture, namely to a 

herbicidal composition which has a wider her-
bicidal spectrum and which is highly active 
and has a long lasting effect. 
Summary of the invention consists in that it is 
used a composition including (A) 2-(4,6-
dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-
N,N-dimethylnicotinamide or its salt and (B) 
N2-tert-butyl-6-chloro-N4-ethyl-1,3,5-triazine-
2,4-diamine or its salt. 

 
  Claims: 6 

* 
*     * 

(54) Гербицидная композиция 
(57) Изобретение относится  к сельскому хозяй-

ству, а именно к  гербицидной композиции, 
имеющей широкий гербицидный спектр, 
высокую активность и длительный эффект.  
Сущность изобретения заключается в том, 
что используют композицию, включающую 
(A) 2-(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамил 
сульфамил)-N,N-диметилникотинамид или 
его соль и (B) N2-трет-бутил-6-хлоро-N4-
этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин или его соль. 
 

 П. формулы: 6 
 
 

(21) a 2007 0055 (13) A 
(51) Int. Cl.:  A43B 17/08 (2006.01) 
(22) 2007.03.05 
(71)(72) BELOUSOV Vladimir, MD 
(54) Branţ de ventilaţie 
(57) Invenţia se referă la industria de fabricare a 

încălţămintei, în particular la fabricarea  bran-
ţurilor de ventilaţie. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că este pro-
pus un branţ de ventilaţie, ce conţine o placă 
elastică (1) permeabilă la aer, închisă într-un 
înveliş permeabil la aer, totodată permeabilita-
tea la aer a învelişului este cu mult mai mică 
decât permeabilitatea la aer a plăcii. În partea 
frontală a regiunii pentru călcâi a branţului  
sau pe suprafaţa lui de sprijin în înveliş este 
executat un orificiu, în care este instalat un 
tub (5) din material elastic impermeabil la aer, 
un capăt al căruia pătrunde în interiorul plăcii, 
iar capătul opus este scos în afara branţului. 
Este posibilă varianta de branţ, în care tubul 
este unit cu orificiul fără a fi introdus în interio-
rul plăcii. În tuburile elastice pot fi instalate fil-
tre de aer. Este posibilă varianta de branţ, un-
de tubul lipseşte, iar în orificiul de admitere a 
aerului se poate instala un filtru de aer. De 
asemenea, sunt posibile variante de branţ, în 
care aerul pătrunde în branţ prin câteva orificii 
dotate cu tuburi sau fără ele.       
 

  Revendicări: 12 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Insole with ventilation 
(57) The invention relates to the shoe industry, in 

particular to the manufacture of insoles with 
ventilation. 
Summary of the invention consists in that it is 
proposed an insole with ventilation, including 
an elastic air-permeable blade (1), placed into 
an elastic air-permeable shell, at the same 
time the air permeability of the shell is many 
times smaller than the air permeability of the 
elastic blade. In the frontal part of the cal-
caneal region of the insole or on its bearing 
surface into the shell it is made an opening, 
wherein there is installed a tube (5) of elastic 
air-impermeable material, one end of which is 
introduced inside the blade, and the opposite 
end is drawn outside the shell. It is possible a 
variant of the insole, wherein the tube is joined 
with the opening, not entering inside the 
blade. In the elastic tubes there can be in-
stalled air filters. It is possible a variant of the 
insole, wherein the tube is absent, and into 
the opening for air entry into the insole there 
may be installed an air filter. Also, there are 
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possible variants of the insole, wherein the air 
enters into the insole through several open-
ings provided with tubes or without them.  

 
  Claims: 12 
  Fig.: 9 

* 
*     * 

(54) Вентиляционная стелька 
(57) Изобретение относится к обувной промыш-

ленности, в частности к изготовлению вен-
тиляционных стелек. 
 Сущность изобретения состоит в том, что 
предложена вентиляционная стелька, со-
держащая эластичную воздухопроницае-
мую пластину (1), заключенную в эластич-
ную воздухопроницаемую оболочку, при 
этом воздухопроницаемость оболочки мно-
гократно меньше воздухопроницаемости 
пластины. В торцевой части пяточной об-
ласти стельки или на опорной ее поверхно-
сти в оболочке выполнено отверстие, в ко-
тором установлена трубка (5) из эластично-
го воздухонепроницаемого материала, 
один конец которой введен внутрь пласти-
ны, а противоположный конец выведен на-
ружу стельки. Возможен вариант стельки, в 
котором трубка соединяется с отверстием, 
не входя внутрь пластины. В эластичных 
трубках могут быть установлены воздуш-
ные фильтры. Возможен вариант стельки, 
где трубка отсутствует, а в отверстие для 
поступления воздуха в стельку может быть 
установлен воздушный фильтр. Также, 
возможны варианты стельки, в которых 
воздух поступает в стельку через несколь-
ко отверстий, снабженных трубками или 
без них.   

 
 П. формулы: 12 
 Фиг.: 9 
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(21) a 2008 0116 (13) A 
(51) Int. Cl.:  A61K 47/44 (2006.01) 
                         A61K 47/26 (2006.01) 
                         A61K 31/337 (2006.01) 
                         A61K 31/436 (2006.01) 
                         A61K 38/13 (2006.01) 
(22) 2006.09.29 

(31) MI2005A 001826 
(32) 2005.09.29 
(33) IT 
(85) 2008.04.25 
(86) PCT/IB2006/002702, 2006.09.20 
(87) WO 2007/036792 A2, 2007.04.05 
(71) INFA S.A., CH 
(72) VILLANI Flavio, IT; MAGRI' Paolo, IT 
(74) GLAZUNOV Nicolai 
(54) Trusă pentru administrarea parenterală a 

medicamentelor 
(57) Invenţia se referă la o trusă pentru administra-

rea parenterală a medicamentelor, în particu-
lar pentru infuzia medicamentelor dizolvate în 
solvenţi, care extrag componentele toxice din 
clorura de polivinil, trusa fiind, de asemenea, 
potrivită pentru infuzia medicamentelor extrem 
de active, asigurând o administrare sigură a 
lor atât pentru pacient, cât şi pentru personalul 
medical. 

 
  Revendicări: 28 

* 
*     * 

(54) Kit for parenteral administration of me-
dicaments 

(57) The invention refers to a kit for parenteral ad-
ministration of drugs, particularly a kit for the 
infusion of those medicaments dissolved in 
solvents that extract toxic components from 
PVC, which is also suitable for the infusion of 
highly active medicaments, said kit ensuring a 
safe administration both for the patient and for 
healthcare staff. 

 
  Claims: 28 

* 
*     * 

(54) Набор для парентерального введения 
медикаментов 

(57) Изобретение относится к набору  для па-
рентерального введения лекарств, в част-
ности, для инфузии медикаментов, раство-
ренных в растворителях, которые извлека-
ют токсичные компоненты из поливинил-
хлорида, набор также удобен для инфузии 
высокоактивных медикаментов, обеспечи-
вая безопасное введение их, как для паци-
ента, так и для медицинского персонала. 

 
 П. формулы: 28 
 
 
(21) a 2008 0027 (13) A 
(51) Int. Cl.:  B01D 46/00 (2006.01) 
(22) 2006.06.08 
(31) 11/193734 
(32) 2005.07.29 
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(33) US 
(85) 2008.01.29 
(86) PCT/US2006/022310, 2006.06.08 
(87) WO 2007/015721 A2, 2007.02.08 
(71)(72) LORD, Stephen, M., US 
(74) GLAZUNOV Nicolai 
(54) Set de procedee de înlăturare a impurită-

ţilor dintr-o instalaţie de producere a sili-
ciului 

(57) Invenţia se referă la un set de procedee cu 
costuri reduse de înlăturare a impurităţilor de 
bor, fosfor, carbon şi alte metale şi nemetale 
în cadrul procesului de convertire a siliciului 
de grad metalurgic în siliciu de grad electro-
nic. Un procedeu înlătură borul prin utilizarea 
unui sau mai multor dispozitive de înlăturare a 
substanţelor solide la temperatură înaltă, pen-
tru a înlătura diborura de titan dintr-un curent 
de reactor efluent cu halosilan, la o tempe-
ratură de preferinţă mai înaltă de 200oC, mai 
preferabil mai înaltă de 300oC şi cel mai prefe-
rabil mai înaltă de 400oC. Cel de-al doilea 
procedeu înlătură carbonul sub formă de me-
tan şi fosforul sub formă de fosfină prin inter-
mediul unui separator cu membrană, care 
prelucrează tot sau o parte a curentului de re-
ciclare a hidrogenului, pentru a recupera 
hidrogenul cu respingerea metanului şi a fos-
finei. Al treilea procedeu separă curentul de 
halosilani cu punct de fierbere înalt într-un cu-
rent mare cu un nivel mic de impurităţi şi în 
unul sau mai mulţi curenţi mici cu un nivel 
înalt de impurităţi, unele dintre care putând fi 
îndreptate pentru recuperarea halogenului.  

 
  Revendicări: 20 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) A set of processes for removing impurities 
from a silicon production facility 

(57) The invention relates to a set of low cost proc-
esses for removing boron, phosphorus, car-
bon and other metal and nonmetal impurities 
during the process of converting metallurgical 
grade silicon to electronic grade silicon. One 
process removes boron by using one or more 
high temperature solids removal devices to 
remove solid titanium diboride from a halosi-
lane reactor effluent stream where the high 
temperature is preferably greater than 200oC, 
more preferably greater than 300oC and most 
preferably greater than 400oC. A second 
process removes carbon as methane and 
phosphorus as phosphine by means of a 
membrane separator which processes all or 
part of a hydrogen recycle stream to recover 
hydrogen while rejecting methane and 

phosphine. A third process separates a high 
boiling halosilane stream into a large low im-
purity stream and one or more small high im-
purity streams some of which can be sent for 
halogen recovery. 

 
  Claims: 20 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Набор способов для удаления примесей 
из установки по производству кремния 

(57) Изобретение относится к набору низкоза-
тратных способов для удаления бора, 
фосфора, углерода и других металличе-
ских и неметаллических примесей в про-
цессе преобразования кремния металлур-
гического в кремний, применяемый в элект-
ронной промышленности. Один способ 
удаляет бор путем применения одного или 
нескольких высокотемпературных устройств 
по удалению твердых частиц для удаления 
двуокиси титана из реакционного выте-
кающего потока, содержащего галосилан, 
при температурах, превышающих предпоч-
тительно 200°С, более предпочтительно 
300°С и наиболее предпочтительно 400°С. 
Второй способ удаляет углерод в виде ме-
тана и фосфор в виде фосфина  посредст-
вом мембранного сепаратора, обрабаты-
вающего весь или часть потока регенера-
ции водорода, для извлечения водорода и 
отделения метана и фосфина. Третий спо-
соб разделяет галосилановый поток с вы-
сокой точкой кипения на большой поток с 
низким уровнем примесей и один или бо-
лее небольших потоков с высоким уровнем 
примесей, из которых некоторые потоки 
могут быть направлены для извлечения га-
логена. 
  

 П. формулы: 20 
 Фиг.: 6 
 
 
(21) a 2007 0043 (13) A 
(51) Int. Cl.:  B23B 51/02 (2006.01) 
                         B23B 51/12 (2006.01) 
                         B23B 31/107 (2006.01) 
                         B23Q 3/12 (2006.01) 
                         B23C 5/26 (2006.01) 
(22) 2007.02.12 
(71)(72) RASSOHIN Ion, MD 
(54) Coadă de sculă şi suportul acesteia 
(57)  Invenţia se referă la domeniul construcţiei de 

maşini şi poate fi aplicată la strungurile pentru 
prelucrarea metalelor. 



INVENŢII  MD - BOPI 10/2008 (PARTEA I) 

Coada de sculă conţine două canale dreptun-
ghiulare, executate perpendicular axei sale. În 
fiecare canal pe centru este executată o gau-
ră, în care este instalat un ştift cu cap, pe su-
prafaţa frontală a căruia este executată o ca-
nelură inelară pentru şurubul de strângere al 
suportului sculei. 
Suportul sculei conţine o coadă con Morse, o 
gaură centrală şi două şuruburi de strângere 
cu hexagon interior şi suprafaţă de contact 
frontală cu guler inelar. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Shank end of the tool and holder thereof 
(57) The invention relates to the field of mechanical 

engineering and can be used at the metal-
working machines. 
The shank end comprises two rectangular 
channels, made perpendicular to its axis. Into 
each channel in the centre it is made a hole, 
wherein it is installed a pin with head, on the 
end surface of which it is made a circular re-
cess for the fastening screw of the tool holder. 
The tool holder comprises a Morse taper 
shank, a central hole and two fastening  
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screws with recessed hexagon and contact 
end surface with ring collar. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Хвостовик инструмента и его держатель 
(57) Изобретение относится к области машино-

строения и может быть  использовано на 
металлообрабатывающих станках. 
Хвостовик инструмента содержит два пря-
моугольных паза, выполненных перпенди-
кулярно его оси. В каждом пазе по центру 
выполнено отверстие, в котором установ-
лен штифт с головкой, на торцевой по-
верхности которой выполнена кольцевая 
выточка под зажимной винт держателя ин-
струмента. 
Держатель инструмента содержит хвосто-
вик−конус Морзе, центральное отверстие и 
два зажимных винта с внутренним шести-
гранником и контактной торцевой поверх-
ностью с кольцевым буртом. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 5 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Изобретения, по которым приняты 
решения о выдаче патентов 

 
ricare persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acor-
dare 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 
privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008. 
 
 

ny person is in right to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent within  
6 months as from the date of publication of a mention on granting the patent. The opposition shall 

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

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

ния о выдаче патента. Возражение подается в письменной форме  на основании положений, 
предусмотренных в части 2 ст. 57 Закона № 50- XVI от 07.03.2008. об охране изобретений. 
 

O 

 A

 Л
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(11) 3715 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A01K 67/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0034 
(22) 2007.02.07 
(71)(73) INSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTE-

LOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, AŞM, 
MD 

(72)  ABAŞCHIN Alexandr, MD; BRADOVSCHI 
Victor, MD; BRADOVSCAIA Natalia, MD; 
GORBAN Victor, MD; DIURICI Galina, MD; 
MARDARI Maria, MD; POGORLEŢCHII Ala, 
MD; URSU Radu, MD 

(54) Linie mecanizată pentru producerea ouălor 
de insecte 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la o 
linie mecanizată pentru producerea ouălor de 
insecte. 
Linia mecanizată pentru producerea ouălor de 
insecte include o masă rotativă cu nişte adân-
cituri (11), dotată cu un fixator (12) şi un me-
canism de strângere (13), nişte camere şi un 
dispozitiv pneumatic pentru colectarea ouălor. 
Camerele, fiecare din ele incluzând o boxă (1) 
pentru creşterea insectelor imago cu capac 
ermetic (2) şi o vivieră (3) pentru întreţinerea 
lor şi depunerea ouălor, confecţionată dintr-o 
plasă metalică cu ochiurile 1,2×1,2 mm mai 
mici decât dimensiunile imago, dar mai mari 
decât dimensiunile ouălor, sunt instalate în 
adâncituri pe masa rotativă consecutiv şi sunt 
fixate cu ajutorul fixatorului (12). Boxa (1) şi 
viviera (3) amplasată sub ea sunt executate în 
formă de cilindri cu diametru diferit amplasaţi 
coaxial şi sunt unite între ele printr-o conductă 
pentru insecte (5), dotată cu o sursă de lumi-
nă (6) şi cu un dispozitiv pentru evidenţa (7) 
numărului de insecte eclozate, care au trecut 
sub acţiunea fototaxiei pozitive din boxă (1) în 
vivieră (3). Totodată, diametrul vivierei este 
mai mare decât diametrul boxei de cel puţin 2 
ori. Pe fundul camerei sunt amplasate cu po-
sibilitatea reglării distanţei dintre ele plase din 
capron (9, 10), între care este amplasat un 
substrat-fasole, totodată plasa superioară (9) 
are dimensiunile ochiurilor 1,2×1,5 mm care 
depăşesc dimensiunile ouălor, iar cea infe-
rioară (10) - dimensiunile 0,15×0,15 mm, mai 
mici decât dimensiunile acestora. Deasupra 
mesei este instalat dispozitivul pneumatic 
pentru colectarea ouălor, care constă dintr-o 
conductă aerodinamică (14), un separator 
(17) dotat cu un pahar (18) pentru recepţia 
ouălor, unit prin intermediul unei conducte de 
aer (20), înzestrată cu un regulator de viteză 
a aerului (21), cu un ventilator aspirant (22) şi 
o vizieră (19), instalată deasupra conductei 
aerodinamice (14). Configuraţia porţiunii infe-

rioare a conductei (14) repetă conturul exteri-
or al camerei, iar intrarea în conductă (14) es-
te executată în formă de disc cu inel concen-
tric cu sită (15), diametrul  exterior al căruia 
este egal cu diametrul vivierei (3), iar diame-
trul interior cu diametrul boxei (1). Aria secţiu-
nii capătului superior (16) al conductei aerodi-
namice (14) este mai mare decât aria inelului 
concentric cu sită (15) de cel puţin 1,2 ori. 
Rezultatul invenţiei constă în intensificarea 
procesului de producere a ouălor de insecte. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Mechanized line for production of insect 
eggs 

(57) The invention relates to the agriculture, 
namely to a mechanized line for production of 
insect eggs. 
The mechanized line for production of insect 
eggs includes a rotary table with recesses 
(11), equipped with a fixative (12) and a pres-
sure mechanism (13), chambers and a pneu-
matic egg collection unit. The chambers, each 
of which includes an imago insect growing 
box (1) with sealed cover (2) and an egg lay-
ing and insect keeping nursery (3), made of a 
metal net with meshes 1,2×1,2 mm as much 
as the imago dimensions, but greater than the 
dimensions of eggs, are installed into the re-
cesses on the rotary table in series and fixed 
with the help of the fixative (12). The box (1) 
and the nursery (3) placed under it are made 
in the form of cylinders with different diame-
ters, placed coaxially, and are joined between 
them by an insect tube (5), equipped with a 
light source (6) and a device (7) for calculat-
ing the number of hatched insects, having 
passed under the action of positive phototaxis 
from the box (1) into the nursery (3). At the 
same time, the diameter of the nursery is at 
least twice as much as the diameter of the 
box. At the bottom of the chamber there are 
placed with the possibility of controlling the 
distance between them capronic nets (9, 10), 
between which it is placed a substrate-bean, 
at the same time the upper net (9) has the 
mesh dimensions of 1,2×1,5 mm, exceeding 
the dimensions of eggs, and the lower one 
(10) the dimensions of 0,15×0,15 mm, smaller 
than their dimensions. Above the table it is in-
stalled the pneumatic egg collection unit con-
sisting of an aerodynamic tube (14), a separa-
tor (17), equipped with an egg reception cup 
(18), connected by means of an air conduit 
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(20), equipped with an air rate regulator (21), 
to an exhaust fan (22) and a visor (19), in-
stalled above the aerodynamic tube (14). The 
configuration of the lower part of the tube (14) 
repeats the outer contour of the chamber, and 
the inlet into the tube (14) is made in the form 
of disk with concentric netted ring (15), the 
outer diameter of which is equal to the diame-
ter of the nursery (3) and the inner diameter - 
to the diameter of the box (1). The sectional 
area of the upper end (16) of the aerodynamic 
tube (14) is at least 1,2 times greater than the 
area of the concentric netted ring (15).  
The result of the invention consists in intensi-
fying the insect egg production process. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Механизированная линия для произ-
водства яиц насекомых 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-
ству, а именно к механизированной линии 
для производства яиц насекомых. 
Механизированная линия для производст-
ва яиц насекомых включает вращающийся 
стол с углублениями (11), снабженный фик-
сатором (12) и прижимным механизмом 
(13), камеры и пневматическое устройство 
для сбора яиц. Камеры, каждая из которых 
включает бокс (1) для выращивания имаго 
насекомых с герметичной крышкой (2) и 
садок (3) для их содержания и откладки 
яиц, изготовленный из металлической сет-
ки с ячейками 1,2×1,2 мм, меньшими, чем 
размеры имаго, но большими размеров 
яиц, установлены в углубления на вра-
щающемся столе последовательно и за-
креплены с помощью фиксатора (12). Бокс 
(1) и расположенный под ним садок (3) вы-
полнены в форме цилиндров с разными 
диаметрами, расположенных коаксиально, 
и соединены между собой трубкой-насеко-
мопроводом (5), снабженным источником 
света (6) и прибором для учета (7) количе-
ства отродившихся насекомых, перешед-
ших под действием положительного фото-
таксиса из бокса (1) в садок (3). При этом 
диаметр садка больше диаметра бокса, по 
меньшей мере, в 2 раза. На дне камеры 
размещены с возможностью регулирова-
ния расстояния между ними капроновые 
сетки (9, 10), между которыми размещен 
субстрат-фасоль, при этом верхняя сетка 
(9) имеет размеры ячеек  1,2×1,5 мм, пре-
вышающие размеры яиц, а нижняя (10) − 

размеры 0,15×0,15 мм, меньше их разме-
ров. Над столом установлено пневматиче-
ское устройство для сбора яиц, состоящее 
из аэродинамической трубы (14), сепара-
тора (17), снабженного стаканом (18) для 
приема яиц, соединенного посредством 
воздуховода (20), снабженного регулято-
ром скорости воздуха (21), с вытяжным 
вентилятором (22), и козырька (19), уста-
новленного над аэродинамической трубой 
(14). Конфигурация нижней части трубы 
(14) повторяет внешний контур камеры, а 
вход в трубу (14) выполнен в форме диска 
с концентрическим сетчатым кольцом (15), 
внешний диаметр которого равен диаметру  
садка (3), а внутренний – диаметру бокса 
(1). Площадь сечения верхнего торца (16) 
аэродинамической трубы (14) больше 
площади концентрического сетчатого коль-
ца (15), по меньшей мере, в 1,2 раза. 
Результат изобретения заключается в ин-
тенсификации процесса производства яиц 
насекомых. 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 4 
 

 
  
 
 
(11) 3716 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A23K 1/06 (2006.01) 
                         C12F 3/10 (2006.01) 
                         B09B 3/00 (2006.01) 
                         A23L 1/302 (2006.01) 
                         C07F 15/06 (2006.01) 
                         C07D 487/22 (2006.01) 
(21) a 2008 0031 
(22) 2008.02.04 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  COVALIOVA Olga, MD; JALBĂ Vitalii, MD; 

COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, 
MD; UNGUREANU Dumitru, MD 
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(54) Procedeu de obţinere a suplimentului vi-
tamino-proteic furajer pentru animale 

(57)  Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
zootehnie, fiind un procedeu de obţinere a 
suplimentului vitamino-proteic furajer pentru 
animale. 
Procedeul de obţinere a suplimentului vitami-
no-proteic furajer pentru animale prevede tra-
tarea biochimică a borhotului obţinut la distila-
rea alcoolului din vin, tratat în prealabil 
fotocatalitic, cu adăugarea la 1 g/L CCO a pe-
roxidului de hidrogen H2O2 şi a nitratului de 
cobalt(II), în cantitate de: 
peroxid de hidrogen (33%), ml/L        0,1…0,5 
nitrat de cobalt(II) 
(recalculat după metal), g/L          0,01…0,02,                                 (57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, а именно к животноводству, в частно-
сти, к способу получения витаминно-бел-
ковой добавки для корма животных. 

totodată tratarea fotocatalitică se efectuează 
cu raze ultraviolete cu lungimea de 180…300 
nm şi intensitatea de 10…20 kJ/cm2·min, apoi 
urmează fermentarea anaerobă, concentrarea 
sedimentului obţinut şi amestecarea acestuia  
cu drojdii lichide în raport de 1:(0,2…0,5), 
presarea, mărunţirea şi uscarea produsului 
obţinut. 
Rezultatul constă în posibilitatea dozării sub-
stanţelor ce conţin cobalt, care în prezenţa 
peroxidului de hidrogen asigură hidroliza 
fotocatalitică a polifenolilor greu degradabili 
biochimic şi formarea nămolului activ, ce con-
ţine o cantitate sporită de substanţe biologic 
active.   

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining a vitaminoproteic 
feed additive for animals 

(57) The invention refers to agriculture, namely to 
the livestock breeding, being a process for ob-
taining a vitaminoproteic feed additive for 
animals. 
The process for obtaining a vitaminoproteic 
feed additive for animals provides for the bio-
chemical treatment of distillery refuse ob-
tained at distillation of alcohol from wine, pre-
liminarily photocatalytically treated, with addi-
tion to 1 g/L of CCO of hydrogen peroxide 
H2O2 and cobalt(II) nitrate, in the quantity of: 
hydrogen peroxide (33%), ml/L          0,1...0,5                            П. формулы: 1 
cobalt(II) nitrate (recalculated 
 for metal), g/L                                0,01...0,02,          
the photocatalytic treatment being carried out 
with ultra-violet rays having a length of 
180...300 nm and an intensity of 10...20 
kJ/cm2·min, then follows the anaerobic fer-
mentation, concentration of the obtained 
sediment and mixing thereof with liquid yeast 

in the ratio of 1:(0,2...0,5), pressing, milling 
and drying of the obtained product. 
The result consists in the possibility of dosing 
the cobalt-containing substances, which in the 
presence of hydrogen peroxide provide for the 
photocatalytic hydrolysis of the biochemically 
hard-splittable polyphenols and formation of 
the active sludge, containing an increased 
quantity of biologically active substances. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения витаминно-белковой 
добавки для корма животных 

Способ получения витаминно-белковой 
добавки для корма животных, предусмат-
ривает биохимическую обработку барды, 
полученной при дистилляции спирта из ви-
на, предварительно фотокаталитически 
обработанного, с добавлением на 1 г/л 
ХПК, перекиси водорода H2O2 и нитрата 
кобальта(II), в количестве: 
33% перекись водорода мл/л         0,1…0,5 
нитрат кобальта(II) (в пересчете на ме-
талл), г/л                  0,01…0,02,                             
причем фотокаталитическая обработка 
осуществляется ультрафиолетовыми лу-
чами длиной 180…300 нм. и интенсив-
ностью 10…20 kJ/см2·мин, затем следует 
анаэробное брожение, концентрирование 
полученного осадка и его смешивание с 
жидкими дрожжами в соотношении                  
1:(0,2…0,5), прессование, измельчение и  
сушка полученного продукта. 
Результат состоит в возможности дозиро-
вания веществ, содержащих кобальт, кото-
рые в присутствии перекиси водорода 
обеспечивают фотокаталитический гидро-
лиз биохимически труднорасщепляемых 
полифенолов и образование активного 
ила, который содержит повышенное коли-
чество биологически активных веществ.  
 

 
 
(11) 3717 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 10/00 (2006.01) 
                         C12Q 1/00 (2006.01) 
                         C12Q 1/26 (2006.01) 
                         C12Q 1/32 (2006.01) 
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                         C12Q 1/48 (2006.01) 
                         G01N 33/48 (2006.01) 
(21) a 2008 0082 
(22) 2008.03.21 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  GAVRILIUC Ludmila, MD; GODOROJA Na-
dejda, MD; BOTNARIUC Natalia, MD; VAR-
TICIAN Ana, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de diagnostic diferenţiat al tumo-

rilor glandei mamare 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

biochimia clinică şi poate fi utilizată pentru di-
agnosticarea diferenţiată a hiperplaziilor dis-
hormonale şi a cancerului glandei mamare. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se deter-
mină conţinutul glutationului redus (GSH), ac-
tivitatea glutation-S-transferazei (GST), gluta-
tionreductazei (GR), gama-glutamiltranspep-
tidazei (GGT) şi glucozo-6-fosfatdehidroge-
nazei (G6PDH) în plasma sângelui şi în sali-
vă, se calculează raporturile GR/G6PDH, 
GR/GST, GR/GGT şi GR/GSH şi în cazul în 
care în plasmă se determină: GR/G6PDH de 
la 1,89 la 2,94; GR/GST de la 0,41 la 0,54; 
GR/GGT de la 4,83 la 8,70; GR/GSH de la 
333,0 la 454,0; iar în salivă: GR/G6PDH de la 
1,41 la 2,21; GR/GST de la 0,34 la 0,42; 
GR/GGT de la 1,62 la 2,59; GR/GSH de la 
613,0 la 663,2 se diagnostichează hiperplazie 
dishormonală a glandei mamare, iar în cazul  
în care în plasmă se determină: GR/G6PDH 
de la 0,84 la 1,89; GR/GST de la 0,29 la 0,41; 
GR/GGT de la 0,96 la 4,83; GR/GSH de la 
212,0 la 333,0; iar în salivă: GR/G6PDH de la 
0,61 la 1,41; GR/GST de la 0,26 la 0,34; 
GR/GGT de la 0,65 la 1,62; GR/GSH de la 
562,8 la 613,0 se diagnostichează cancer al 
glandei mamare. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method of differential mammary tumor di-

agnostics 
(57) The invention refers to medicine, namely to 

the clinical biochemistry, and can be used for 
differential diagnostics of dyshormonal hyper-
plasiae and mammary cancer. 
Summary of the invention consists in that it is 
determined the content of the reduced glu-
tathione (GSH), activity of glutathione-S-
transferase (GST), glutathione reductase 
(GR), gamma-glutamyltranspeptidase (GGT) 
and glucose-6-phosphate dehydrogenase  

(G6PDH) in the blood plasma and in saliva, 
there are determined the ratios GR/G6PDH, 
GR/GST, GR/GGT and GR/GSH and where 
in saliva is determined: GR/G6PDH from 1,89 
up to 2,94; GR/GST from 0,41 up to 0,54; 
GR/GGT from 4,83 up to 8,70; GR/GSH from 
333,0 up to 454,0; and in saliva: GR/G6PDH 
from 1,41 up to 2,21; GR/GST from 0,34 up to 
0,42; GR/GGT from 1,62 up to 2,59; GR/GSH 
from 613,0 up to 663,2 it is diagnosed the dy-
shormonal hyperplasia of mammary gland, 
and where in plasma is determined: GR/ 
G6PDH from 0,84 up to 1,89; GR/GST from 
0,29 up to 0,41; GR/GGT from 0,96 up to 
4,83; GR/GSH from 212,0 up to 333,0; and in 
saliva: GR/G6PDH from 0,61 up to 1,41; 
GR/GST from 0,26 up to 0,34; GR/GGT from 
0,65 up to 1,62; GR/GSH from 562,8 up to 
613,0 it is diagnosed the mammary cancer. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод  дифференциальной диагностики 
опухолей молочной железы 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к клинической биохимии, и может 
быть использовано для дифференциаль-
ной диагностики дисгормональных гипер-
плазий  и рака молочной железы. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
определяют содержание восстановленного 
глутатиона (GSH), активность глутатион-S-
трансферазы (GST), глутатионредуктазы 
(GR), гамма-глутамилтранспептидазы (GGT) и 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (G6PDH) 
в плазме крови и в слюне, определяют со-
отношения  GR/G6PDH, GR/GST, GR/GGT 
şi GR/GSH и в случае, если в плазме опре-
деляют: GR/G6PDH от 1,89 до 2,94; GR/ 
GST от 0,41 до 0,54; GR/GGT от 4,83 до 
8,70; GR/GSH от 333,0 до 454,0; а в слюне: 
GR/G6PDH от 1,41 до 2,21; GR/GST от 0,34 
до 0,42; GR/GGT от 1,62 до 2,59; GR/GSH 
от 613,0 до 663,2, диагностируют дисгор-
мональную гиперплазию молочной желе-
зы, а в случае, если в плазме определяют: 
GR/G6PDH от 0,84 до 1,89; GR/GST от 0,29 
до 0,41; GR/GGT от 0,96 до 4,83; GR/GSH 
от 212,0 до 333,0; а в слюне: GR/G6PDH от 
0,61 до 1,41; GR/GST от 0,26 до 0,34; 
GR/GGT от 0,65 до 1,62; GR/GSH от 562,8 до 
613,0, диагностируют рак молочной железы. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 3718 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 10/00 (2006.01) 
                         C12Q 1/06 (2006.01) 
                         C12N 1/20 (2006.01) 
                         C12R 1/225 (2006.01) 
(21) a 2007 0248 
(22) 2007.09.13 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANO-

CREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 

(72)  VELCIU Aliona, MD; TIMOŞCO Maria, MD 
(54) Metodă de determinare a stării bacterioce-

nozei intestinale la copiii de vârstă fragedă 
(57)  Invenţia se referă la sanocreatologie, microbi-

ologie şi medicină, şi anume la o metodă de  
determinare a stării bacteriocenozei intestina-
le la copiii de vârstă fragedă şi poate fi aplica-
tă pentru determinarea stării sănătăţii copiilor 
în vârstă de 1…3 ani. 
Metoda solicitată include determinarea  conţi-
nutului cantitativ al microorganismelor din ge-
nul Lactobacillus în conţinutul intestinal şi 
aprecierea stării bacteriocenozei intestinale.  
Totodată starea bacteriocenozei se determină 
după conţinutul cantitativ al microorganisme-
lor din genul Lactobacillus, exprimat în valoa-
rea logaritmului zecimal al cantităţii de celule 
microbiene vii la 1 g de conţinut intestinal, du-
pă care se apreciază starea sanogenă, inter-
mediară şi patologică, când valorile obţinute 
constituie, corespunzător: 10,14…7,83; 
7,82…5,88 şi 5,87…1,00 – pentru copiii de 
până la un an; 9,02…7,48; 7,47…5,57 şi 
5,56…1,00 – pentru copiii de până la 2 ani şi 
8,79…7,23; 7,22…5,08 şi 5,07…1,00 – pentru 
copiii de până la 3 ani.    

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for determining the state of intesti-
nal bacteriocenosis to children of early 
age 

(57) The invention refers to sanocreatology, micro-
biology and medicine, namely to a method for 
determining the state of intestinal bacterio-
cenosis to children of early age and can be 
applied for determining the level of health of 
children at the age of 1...3 years. 
The claimed method includes determination of 
the quantitative content of microorganisms 
from Lactobacillus genus in the intestinal con-
tent and assessment of the intestinal bacte-
riocenosis state. At the same time, the bacte-
riocenosis state is determined by the quantita-
tive content of microorganisms from Lactoba-
cillus genus expressed in the value of decimal 

logarithm of the living microbial cells amount 
in 1 g of intestinal content, according to which 
it is assessed the sanogenic, intermediate 
and pathologic state, when the obtained val-
ues constitute, correspondingly: 10,14...7,83; 
7,82...5,88 and 5,87...1,00 – for children un-
der 1 year old, 9,02...7,48; 7,47...5,57 and 
5,56...1,00 – for children under 2 years old 
and 8,79...7,23; 7,22...5,08 and 5,07...1,00 – 
for children under 3 years old. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод определения состояния кишечно-
го бактериоценоза у детей раннего воз-
раста 

(57) Изобретение относится к санокреатологии, 
микробиологии и медицине, а именно к ме-
тоду определения состояния кишечного 
бактериоценоза у детей раннего возраста 
и может быть применено для определения 
состояния здоровья детей в возрасте   от 1 
до 3 лет. 
Заявленный метод включает определение 
количественного содержания микроорга-
низмов из рода Lactobacillus в кишечном 
содержимом и оценку состояния кишечного 
бактериоценоза. При этом состояние бак-
териоценоза определяют по количествен-
ному содержанию микроорганизмов из ро-
да Lactobacillus, выраженному значением 
десятичного логарифма числа живых мик-
робных клеток в 1 грамме кишечного со-
держимого, по которому оценивают саноген-
ное, промежуточное и патологическое 
состояния, когда полученные значения сос-
тавляют, соответственно: 10,14…7,83; 
7,82…5,88 и 5,87…1,00 – для детей до 1 
года; 9,02…7,48; 7,47…5,57 и 5,56…1,00 – 
для детей до 2-х лет и 8,79…7,23; 7,22…5,08 
и 5,07…1,00 – для детей до 3-х лет.    
  

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3719 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0070 
(22) 2008.03.13 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  CIUTAC Ion, MD; GHIDIRIM Gheorghe, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de sanare şi drenare a bursei 

omentale 
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(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgie. 
Metoda de sanare şi drenare a bursei 
omentale constă în aceea că se efectuează 
accese laparoscopice pentru laparoscop şi in-
strumentarul de lucru, apoi se  fixează curbu-
ra mare a stomacului cu ajutorul unui instru-
ment, după care  sub control laparoscopic se 
efectuează câte un acces cu ajutorul troaca-
rului sub ambele reborduri costale, prin care 
se introduce câte un dren în cavitatea abdo-
minală, apoi în regiunea fixării curburii mari a 
stomacului se efectuează un acces microla-
parotomic, prin care se exteriorizează margi-
nea inferioară a curburii mari a stomacului cu 
ligamentul gastrocolic şi capetele distale ale 
drenurilor, apoi în ligamentul gastrocolic se 
efectuează o incizie, prin care se introduc ca-
petele distale ale drenurilor, care se îndreaptă 
unul spre partea cefalică şi altul spre partea 
caudală a glandei pancreatice, apoi plăgile se 
suturează.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for omental bursa sanitation and 
drainage  

(57) The invention refers to medicine, particularity 
to surgery. 
The method for omental bursa sanitation and 
drainage consists in that there are made the 
laparoscopic approaches for laparoscope and 
working instrument, then it is fixed the greater 
curvature of stomach by means of an instru-
ment, afterwards under the costal margins, 
under laparoscopic control by means of a tro-
car it is made one approach, through which it 
is introduced a drain in the abdominal cavity, 
then in the greater curvature of stomach fixa-
tion region is made a microlaparotomic ap-
proach, through which it is exteriorized the in-
ferior margin of the greater curvature of stom-
ach together with the gastrocolic ligament and 
the distal ends of drains, then in the gastro-
colic ligament is made an incision, through 
which there are introduced the distal ends of 
drains, which are directed one towards the 
cephalic part and the other one towards the 
caudal part of the pancreas, then the wounds 
are sutured. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 

(54) Метод санирования и дренирования 
сальниковой сумки 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к хирургии. 
Метод санирования и дренирования саль-
никовой сумки состоит в том, что выпол-
няют лапароскопические  доступы для ла-
пароскопа и рабочего инструмента,  затем 
фиксируют большую кривизну желудка при 
помощи инструмента, после чего, под ре-
берными дугами, под лапароскопическим 
контролем при помощи трокара осуществ-
ляют по одному доступу, через которые в 
брюшную полость вводят по одному дре-
нажу, затем в области фиксирования 
большой кривизны желудка выполняют 
микролапаротомический  доступ, через ко-
торый выводят наружу нижний край боль-
шой кривизны желудка вместе с желудоч-
ноободочной связкой и дистальные концы 
дренажей, затем в желудочноободочной 
связке выполняют разрез, через который 
вводят дистальные концы дренажей, кото-
рые направляют один в головную часть и 
другой в каудальную часть  поджелудочной 
железы, затем раны ушивают. 
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3720 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0085 
(22) 2008.03.26 
(71)(73) GHEREG Anatolie, MD 
(72)  GHEREG Anatolie, MD; GHIDIRIM Gheorghe, 

MD; ŞCERBINA Romeo, MD; CÂRCIUMARU 
Petru, MD 

(54) Metodă de tratament al pancreatitei biliare 
distructive necrotico-purulente extinse 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgie şi poate fi utilizată pentru tratamentul 
endoscopic al pancreatitei biliare acute dis-
tructive.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează terapia infuzională de detoxicare, anti-
bacteriană, simptomatică şi cu utilizarea anti-
fermenţilor. Se efectuează fibrogastroduode-
noscopia, se apreciază starea ampulei Vater, 
a căilor biliare şi a ductului Wirsung, se efec-
tuează papilosfincterotomia endoscopică, dre-
narea ductului Wirsung cu administrarea 
intraductală a inhibitorilor secreţiei pancreati-
ce. După 24...48 ore se efectuează colecis-
tectomia laparoscopică cu drenarea coledocu-
lui prin bontul ductului cistic, se evacuează 
exudatul din spaţiul parapancreatic şi bursa 
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omentală prin mezocolon, se drenează cavita-
tea abdominală cu efectuarea lavajului intra- 
şi postoperator. Peste 6...7 zile se înlătură 
drenul din coledoc. Peste 9...15 zile după dis-
pariţia simptomelor de inflamaţie acută se 
efectuează necrosectomia laparoscopică în 
regiunea cefalică şi a corpului pancreasului 
prin mezocolon, iar peste 3...4 zile de la ulti-
ma intervenţie se efectuează necrosectomia 
laparoscopică în regiunea caudală şi a corpu-
lui prin ligamentul gastrocolic, totodată, după 
fiecare necrosectomie se efectuează lavajul 
cu drenarea spaţiului parapancreatic, a bursei 
omentale şi a cavităţii abdominale.  
  

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method for treating extensive destructive 

purulo-necrotic biliary pancreatitis 
(57) The invention refers to medicine, particularly 

to surgery and can be used for endoscopic 
treatment of biliary destructive acute pan-
creatitis. 
Summary of the invention consists in that it is 
carried out the infusion, desintoxicating, anti-
bacterial, symptomatic therapy and using an-
tienzymes. It is carried out the fibrogastro-
duodenoscopy, it is determined the state of 
Vater's ampulla, of biliary tracts and of Wir-
sung's duct, it is carried out the endoscopic 
papillosphincterotomy, drainage of Wirsung's 
duct with intraductal administration of the 
pancreas secretory function inhibitors. Within 
24...48 hours it is carried out the laparoscopic 
cholecystectomy with drainage of choledoch 
through the stump of the cystic duct, it is re-
moved the exudate from the parapancreatic 
space and omental bursa through mesocolon, 
it is drained the abdominal cavity by carrying 
out the intra- and postoperative lavage. In 
6...7 days it is removed the drain from the 
choledoch. Within 9...15 days after disap-
pearance of the acute inflammation symptoms 
it is carried out the laparoscopic necrosec-
tomy in the region of head and of pancreas 
body through mesocolon, and in 3...4 days 
from the last intervention it is carried out the 
laparoscopic necrosectomy in the caudal re-
gion and the region of body through the gas-
trocolic ligament, after each necrosectomy be-
ing carried out lavage with drainage of the 
parapancreatic space, the omental bursa and 
the abdominal cavity. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения обширных деструктив-
ных гнойно-некротических билиарных 
панкреатитов 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к хирургии и может быть использо-
вано для эндоскопического лечения били-
арного деструктивного острого панкреатита.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
проводят инфузионную, дезинтоксикаци-
онную, антибактериальную, симптоматиче-
скую терапию с использованием антифер-
ментов. Выполняют фиброгастродуодено-
скопию, определяют состояние фатеровой 
ампулы, желчных путей и протока Вирсун-
га, выполняют эндоскопическую папил-
лосфинктеротомию, дренирование протока 
Вирсунга с внутрипроточным введением 
ингибиторов секреторной функции подже-
лудочной железы. Через 24...48 часов вы-
полняют лапароскопическую холецистэк-
томию с дренированием холедоха через 
культю пузырного протока, удаляют экссу-
дат из околоподжелудочного пространства 
и сальниковой сумки через мезоколон, 
дренируют брюшную полость с выполне-
нием внутри- и постоперационного  лава-
жа. Через 6...7 дней  удаляют дренаж из 
холедоха. Через 9...15 дней после исчез-
новения симптомов острого воспаления 
выполняют лапароскопическую некрэкто-
мию в головной области и теле поджелу-
дочной железы через мезоколон, а через 
3…4 дня после последнего вмешательства 
выполняют лапароскопическую некрэкто-
мию в каудальной области и теле через 
желудочно-ободочную связку, причем по-
сле каждой некрэктомии  выполняют  ла-
важ с дренированием околоподжелудочно-
го пространства, сальниковой сумки и 
брюшной полости.  
  

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3721 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 36/28 (2006.01) 
                         A61K 36/30 (2006.01) 
                         A61K 36/38 (2006.01) 
                         A61K 35/64 (2006.01) 
                         A61K 9/107 (2006.01) 
                         A61P 19/00 (2006.01) 
                         A61P 21/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0072 
(22) 2008.03.14 
(71)(72)(73) POSTOLACHI Aurel, MD; BELINSKY 

Claudia, CA 
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(54) Remediu homeopatic pentru tratamentul 
aparatului locomotor 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
homeopatie. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că remediul 
homeopatic pentru tratamentul aparatului lo-
comotor conţine tincturi de Arnica montana, 
Symphytum officinalis, Hypericum perforatum, 
Matricaria chamomilla, Apis mellifera, luate în 
diluţie centezimală CH3 şi glicerină în următo-
rul raport al componentelor, în % mas.: 
Arnica montana 2,0...5,0 
Symphytum officinalis 6,0...9,0 
Hypericum perforatum 4,0...7,0 
Matricaria chamomilla 12,0...15,0 
Apis mellifera 7,0...9,0 
Glycerină restul. 
 
Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Homeopathic agent for locomotorium 
treatment 

(57) The invention refers to medicine, particularly 
to homeopathy. 
Summary of the invention consists in that the 
homeopathic agent for locomotorium treat-
ment comprises Arnica montana, Symphytum 
officinalis, Hypericum perforatum, Matricaria 
chamomilla, Apis mellifera tinctures, taken in 
centesimal dillution CH3 and glycerine in the 
following component ratio, mass %: 
Arnica montana 2.0...5.0 
Symphytum officinalis 6.0...9.0 
Hypericum perforatum 4.0...7.0 
Matricaria chamomilla 12.0...15.0 
Apis mellifera 7.0...9.0 
Glycerine the rest. 
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Гомеопатическое средство для лечения 

опорно-двигательного аппарата 
(57) Изобретение относится к медицине, в ча-

стности к гомеопатии. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
гомеопатическое средство для лечения 
опорно-двигательного аппарата содержит 
настойки Arnica montana, Symphytum 
officinalis, Hypericum perforatum, Matricaria 
chamomilla, Apis mellifera, взятые при со-
тенном разведении CH3, и глицерина при 
следующем соотношении компонентов,  
масс. %: 
 
 

Arnica montana 2,0...5,0 
Symphytum officinalis 6,0...9,0 
Hypericum perforatum 4,0...7,0 
Matricaria chamomilla 12,0...15,0 
Apis mellifera 7,0...9,0 
Глицерин остальное. 
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3722 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 36/66 (2006.01) 
                         A61K 36/29 (2006.01) 
                         A61K 36/28 (2006.01) 
                         A61K 9/16 (2006.01) 
                         A61P 1/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0073 
(22) 2008.03.14 
(71)(72)(73) POSTOLACHI Aurel, MD; BELINSKY 

Claudia, CA 
(54) Remediu homeopatic pentru tratamentul 

patologiilor inflamatorii ale tractului gas-
trointestinal 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
homeopatie. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că remediul 
homeopatic pentru tratamentul patologiilor in-
flamatorii ale tractului gastrointestinal conţine 
tincturi de Chelidonium majus, Berberis 
vulgaris, Lycopodium clavatum, Iris versicolor, 
Urtica dioica, Calendula officinalis, Achillea 
millefolium, luate în proporţii egale în diluţie 
centezimală CH9. Totodată, remediul homeo-
patic poate fi preparat pe un purtător sub for-
mă de granule de zahăr. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Homeopathic agent for treating inflamma-
tory diseases of gastrointestinal tract 

(57) The invention refers to medicine, particularly 
to homeopathy. 
Summary of the invention consists in that the 
homeopathic agent for treating inflammatory 
diseases of gastrointestinal tract comprises 
Chelidonium majus, Berberis vulgaris, Lyco-
podium clavatum, Iris versicolor, Urtica dioica, 
Calendula officinalis, Achillea millefolium tinc-
tures, taken in equal proportions in centesimal 
dillution CH9. At the same time, the homeo-
pathic agent can be prepared on a carrier in 
the form of sugar granules. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 
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(54) Гомеопатическое средство для лечения 
воспалительных заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к гомеопатии. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
гомеопатическое средство для лечения 
воспалительных заболеваний желудочно-
кишечного тракта содержит настойки 
Chelidonium majus, Berberis vulgaris, 
Lycopodium clavatum, Iris versicolor, Urtica 
dioica, Calendula officinalis, Achillea 
millefolium, взятые в равных соотношениях 
при сотенном разведении CH9. При этом 
гомеопатическое средство может быть из-
готовлено на носителе в виде сахарных 
гранул. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
(11) 3723 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 36/66 (2006.01) 
                         A61K 36/28 (2006.01) 
                         A61K 31/21 (2006.01) 
                         A61K 33/34 (2006.01) 
                         A61K 36/33 (2006.01) 
                         A61K 9/16 (2006.01) 
                         A61P 9/12 (2006.01) 
                         A61P 9/08 (2006.01) 
(21) a 2008 0074 
(22) 2008.03.14 
(71)(72)(73) POSTOLACHI Aurel, MD; BELINSKY 

Claudia, CA 
(54) Remediu homeopatic antihipertensiv şi 

spasmolitic 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

homeopatie. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că remediul 
homeopatic antihipertensiv şi spasmolitic con-
ţine tincturi de Chelidonium majus, Arnica 
montana, Cactus grandifloris, Urtica dioica, 
Achillea millefolium, Calendula officinalis, 
Nitroglycerini, Cuprum metallicum, luate în 
proporţii egale în diluţie centezimală CH9. To-
todată, remediul homeopatic poate fi preparat 
pe un purtător sub formă de granule de zahăr.   

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Antihypertensive and spasmolytic homeo-
pathic agent 

(57) The invention refers to medicine, particularly 
to homeopathy. 

Summary of the invention consists in that the 
antihypertensive and spasmolytic homeo-
pathic agent comprises Chelidonium majus, 
Arnica montana, Cactus grandifloris, Urtica 
dioica, Achillea millefolium, Calendula offici-
nalis, Nitroglycerini, Cuprum metallicum tinc-
tures, taken in equal proportions in centesimal 
dillution CH9. At the same time, the homeo-
pathic agent can be prepared on a carrier in 
the form of sugar granules. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Антигипертензивное и спазмолитиче-
ское гомеопатическое средство 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к гомеопатии. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
антигипертензивное и спазмолитическое 
гомеопатическое средство содержит на-
стойки Chelidonium majus, Arnica montana, 
Cactus grandifloris, Urtica dioica, Achillea 
millefolium, Calendula officinalis, Nitroglyce-
rini, Cuprum metallicum,  взятые в равных 
соотношениях при сотенном разведении 
CH9. При этом гомеопатическое средство 
может быть изготовлено на носителе в ви-
де сахарных гранул.  
 
 П. формулы: 2 

 
 
(11) 3724 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 36/05 (2006.01) 
                         A61K 8/23 (2006.01) 
                         A61K 31/167 (2006.01) 
                         A61P 1/02 (2006.01) 
                         A61P 31/22 (2006.01) 
(21) a 2008 0068 
(22) 2008.03.07 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  UNCUŢA Diana, MD; RUDIC Valeriu, MD; 
GODOROJA Pavel, MD; LUPAN Ion, MD; 
PARII Angela, MD 

(74)     VOZIANU Maria 
(54) Metodă de tratament al stomatitei herpetice 

de grad mediu şi grav 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

stomatologie. 
Conform invenţiei, metoda de tratament al 
stomatitei herpetice de grad mediu şi grav 
constă în aceea că se prelucrează mucoasa 
cavităţii bucale cu soluţie de NaCl de 0,9% 
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ozonată, ce conţine 4…5 mg/l de ozon, timp 
de 3…5 min, apoi cavitatea bucală se clăteşte 
cu soluţie de furacilină timp de 2…4 min, du-
pă care pe sectoarele afectate ale mucoasei 
cavităţii bucale se aplică  gelul Lidoclor, iar 
peste 3…5 min pe aceleaşi sectoare se aplică 
gelul BioR de 0,1%, procedura se efectuează 
de 4…8 ori pe zi, totodată concomitent se 
administrează 500 mg de Valtrex, de  2 ori pe 
zi,  per os şi 1 ml de BioR de 0,5%, intramus-
cular, de 2 ori pe zi în primele 5 zile, iar în 
următoarele o dată pe zi, seria de tratament  
fiind de 7…10 zile. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method for treating herpetic stomatitis of 

medium and severe degree 
(57) The invention refers to medicine, particularly 

to dentistry. 
The method for treating herpetic stomatitis of 
medium and severe degree, according to the 
invention, consists in that the mucous mem-
brane of the oral cavity is treated with 0.9% 
ozonized NaCl solution, containing 4...5 mg/l 
of ozone, during 3...5 min, then the oral cavity 
is rinsed with furacin solution during 2...4 min, 
afterwards on the affected sectors of the oral 
cavity mucous membrane is applied Lidochlor 
gel, and in 3...5 min on the same sectors is 
applied 0.1% BioR gel, the procedure is car-
ried out 4...8 times a day, at the same time it 
is concomitantly administered 500 mg of Val-
trex, 2 times a day, per os and 1 ml of 0.5% 
BioR solution, intramuscularly, 2 times a day 
the first 5 days, and in the following once a 
day, the course of treatment being of 7...10 
days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения герпетического стомати-
та средней и тяжелой степени 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к стоматологии. 
Согласно изобретению, метод лечения 
герпетического стоматита  средней и тя-
желой степени состоит в том, что слизи-
стую оболочку полости рта обрабатывают 
0,9%-ным озонированным раствором NaCl, 
который содержит 4…5 мг/л озона, в тече-
ние 3…5 мин, затем полость рта ополаски-
вают раствором фурацилина в течении 
2…4 мин, после чего на пораженные уча-
стки слизистой оболочки полости рта нано-

сят гель Лидохлор, а через 3…5 мин на те 
же участки наносят 0,1%-ный гель BioR, 
процедуру осуществляют 4…8 раз в день, 
при этом одновременно вводят 500 мг 
Валтрекса 2 раза в день per os и 1 мл 0,5%-
ого раствора BioR, внутримышечно, 2 раза 
в день первые 5 дней, а в последующие − 
по одному разу в день. Курс лечения со-
ставляет 7…10 дней.  

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3725 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  A62B 1/20 (2006.01) 
                         E04H 9/00 (2006.01) 
(21) a 2005 0381 
(22) 2005.12.22 
(71)(72)(73) PODSTREL Ruslan, MD 
(54) Clădire-trambulină cu sistem de salvare a 

persoanelor 
(57) Invenţia se referă la dispozitivele de salvare a 

persoanelor din clădiri. 
Clădirea-trambulină cu sistem de salvare a 
persoanelor conţine uluce (7), elemente de 
acces (5) la uluce, în formă de tuburi, bazin 
(8) cu apă, ce încadrează perimetrul la baza 
clădirii (1) şi tuneluri verticale (6), unite cu in-
trarea elementelor de acces (5), executate ca 
părţi componente ale construcţiei clădirii (1) şi 
amplasate simetric pe perimetrul clădirii (1). 
Ulucele (7) sunt formate de suprafeţele exte-
rioare ale clădirii (1), cuprinse între tuneluri, 
cu raza curburii secţiunii transversale, care se 
măreşte spre baza clădirii (1), şi cu secţiunea 
longitudinală în formă de trambulină.    
 
Revendicări: 1 
Figuri: 4 

   
* 

*     * 
(54) Springboard-building with man rescue sys-

tem 
(57) The invention relates to devices for man res-

cue from buildings. 
The springboard-building with man rescue 
system contains chutes (7), elements for ac-
cess (5) to the chutes in the form of tubes, a 
pool (8) with water, surrounding the perimeter 
at the base of the building (1), and vertical 
tunnels (6), joined with the inlet of the access 
elements (5), made as component parts of the 
building (1) structure and symmetrically 
placed round the perimeter of the building (1). 
The chutes (7) are formed by the external sur-
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faces of the building (1), embraced by the 
tunnels, with the radius of curvature of the 
cross-section increasing towards the base of 
the building (1), and with the longitudinal sec-
tion in the form of springboard.  

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Здание-трамплин с системой спасения 
людей 

(57) Изобретение относится к устройствам для 
спасения людей из зданий. 
Здание-трамплин с системой спасения лю-
дей содержит желоба (7), элементы досту-
па (5) к желобам в виде труб, бассейн (8) с 
водой, окружающий периметр у основания 
здания (1), и вертикальные тоннели (6), 
соединенные с входом элементов доступа 
(5), выполненные как составные части кон-
струкции здания (1) и расположенные сим-
метрично по периметру здания (1). Желоба 
(7) образованы внешними поверхностями 
здания (1), охватываемыми тоннелями, с ра-
диусом кривизны поперечного сечения, уве-
личивающегося к основанию здания (1), и с 
продольным сечением в виде трамплина. 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 4 
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(11) 3726 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C02F 1/32 (2006.01) 
                         C02F 1/461 (2006.01) 
                         B01D 39/16 (2006.01) 
                         B01D 71/02 (2006.01) 
                         B01J 21/06 (2006.01) 
(21) a 2007 0173 
(22) 2007.06.13 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; DUCA Gheorghe, MD; COCICODAN Vic-
tor, UA; GONCEARUC Vladislav, UA 

(54) Instalaţie pentru epurarea electrofoto-
catalitică complexă a apei de compuşi or-
ganici stabili 

(57)  Invenţia se referă la instalaţiile pentru epurarea 
electrofotocatalitică complexă a apelor naturale 
şi tehnogene de compuşi organici stabili şi mi-
croorganisme patogene şi poate fi aplicată în 
procesele de pregătire a apei, de alimentare cu 
apă şi de protecţie a mediului ambiant. 
Instalaţia pentru epurarea electrofotocatalitică 
complexă a apei de compuşi organici stabili 
include o capacitate auxiliară pentru apa po-
luată (15), un corp cilindric (1) din sticlă de 
cuarţ cu lămpi de radiaţie ultravioletă (27) cu 
reflector (2), un racord (6) pentru evacuarea 
apei epurate, un racord (4) de admisiune a 
oxidantului cu ventil (5), conectat la fundul 
corpului (1). Coaxial cu corpul este instalată o 
membrană poroasă din ceramică (7), acoperi-
tă cu un strat fotocatalitic activ, conectată cu 
capacitatea auxiliară pentru apa poluată (15) 
la intrare cu o conductă (11), dotată cu un 
ventil (12), o pompă (14) şi un debitmetru 
(13), iar la ieşire – cu o  conductă (16), dotată 
cu un ventil (18) şi un manometru (17). La 
fundul corpului (1) este amplasată o încărcă-
tură sferică magnetizată (21), iar în partea 
superioară a corpului (1) este amplasat un fil-
tru (20) cu încărcătură flotantă granulată, între 
care sunt repartizate particule fin dispersate 
(22). De partea exterioară a corpului (1), în 
zona amplasării încărcăturii sferice magneti-
zate (21) este instalat un solenoid (23) cu re-
gulator de curent (24). 
Noutatea invenţiei constă în aceea că în inte-
riorul membranei (7) este instalat coaxial un 
anod cilindric din titan (8), placat cu dioxid de 
ruteniu, iar de partea exterioară a membranei 
(7) cu un luft este instalat un catod cilindric 
perforat (9), totodată electrozii sunt conectaţi 
la o sursă de curent continuu cu posibilitatea 
prelucrării unipolare separate a apei. În inte-
riorul corpului (1) sunt fixaţi cilindri din sticlă 
de cuarţ (25), în care sunt instalate lămpile de 
radiaţie ultravioletă (27), conectate la un apa-
rat de demaraj (28).  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Installation for complex electrophotocata-
lytic purification of water from stable or-
ganic compounds 

(57) The invention relates to devices for complex 
electrophotocatalytic purification of natural 
and man-caused waters from stable organic 
compounds and pathogenic microorganisms 
and can be used in the processes for water 
treatment, water supply and environment pro-
tection from pollution. 
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The installation for complex electrophotocata-
lytic purification of water from stable organic 
compounds includes an auxiliary capacity for 
polluted water (15), a cylindrical body (1) 
made of quartz glass with ultra-violet lamps 
(27) with reflector (2), a branch pipe (6) for 
outlet of the purified water, a branch pipe (4) 
for oxidant admission with valve (5), con-
nected to the base of the body (1). Coaxially 
to the body there is installed a ceramic porous 
membrane (7), covered with a photocatalyti-
cally active layer, connected at the inlet to the 
auxiliary capacity for polluted water (15) by a 
pipeline (11), equipped with a valve (12), a 
pump (14) and a flowmeter (13), and at the 
outlet − by a pipeline (16), equipped with a 
valve (18) and a manometer (17). At the bot-
tom of the body (1) it is placed a spherical 
magnetized charge (21), and in the upper part 
of the body (1) it is placed a filter (20) with 
floating granular charge, between which there 
are distributed highly dispersed particles (22). 
On the outside of the body (1), in the zone of 
placement of the spherical magnetized charge 
(21), there is installed a solenoid (23) with 
current regulator (24). 
Novelty of the invention consists in that inside 
the membrane (7) it is coaxially installed a cy-
lindrical titanium anode (8), plated with ruthe-
nium dioxide, and on the outside of the mem-
brane (7) it is installed with clearance a cylin-
drical perforated cathode (9), the electrodes 
being connected to a constant-current source 
with the possibility of separate unipolar treat-
ment of water. Inside the body (1) there are 
fixed cylinders of quartz glass (25), wherein 
there are installed ultra-violet lamps (27), 
connected to an actuating starter (28).  
 

  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Установка для комплексной электрофо-
токаталитической очистки воды от 
стойких органических соединений 

(57) Изобретение относится к устройствам для 
комплексной электрофотокаталитической 
очистки природных и техногенных вод от 
стойких органических соединений и  пато-
генных микроорганизмов и может быть ис-
пользовано в процессах водоподготовки, 
водоснабжения и защиты окружающей 
среды от загрязнений. 
Установка для комплексной электрофото-
каталитической очистки воды от стойких 
органических соединений  включает вспо-
могательную емкость для загрязненной 
воды (15), цилиндрический корпус (1) из 

кварцевого стекла с лампами ультрафио-
летового излучения (27) с отражателем (2), 
патрубок (6) для отвода очищенной воды, 
патрубок (4) с вентилем (5) для подачи 
окислителя, подсоединенный к основанию 
корпуса (1). Коаксиально корпусу установ-
лена керамическая пористая мембрана (7), 
покрытая фотокаталитически активным 
слоем, соединенная с вспомогательной ем-
костью для загрязненной воды (15) на входе 
трубопроводом (11), снабженным вентилем 
(12), насосом (14) и расходомером (13), а на 
выходе – трубопроводом (16), снабженным 
вентилем (18) и манометром (17). На дне 
корпуса (1) размещена сферическая намаг-
ниченная загрузка (21), а в верхней части 
корпуса (1) размещен фильтр (20) с плаваю-
щей зернистой загрузкой, между которыми 
распределены высокодисперсные частицы 
(22). С внешней стороны корпуса (1), в зоне 
размещения сферической намагниченной за-
грузки (21) установлен соленоид (23) с регу-
лятором тока (24). 
Новизна изобретения состоит в том, что 
внутри мембраны (7) аксиально установ-
лен цилиндрический титановый анод (8), 
плакированный диоксидом рутения, а с на-
ружной стороны мембраны (7) с зазором 
установлен цилиндрический перфориро-
ванный катод (9), причем электроды под-
ключены к источнику постоянного тока с 
возможностью раздельной униполярной 
обработки воды. Внутри корпуса (1) закре-
плены цилиндры из кварцевого стекла (25), 
внутри которых установлены лампы ульт-
рафиолетового излучения (27), подклю-
ченные к пусковому стартеру (28). 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 1 
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(11) 3727 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C02F 1/42 (2006.01) 
                         C02F 1/74 (2006.01) 
                         C01B 31/08 (2006.01) 
                         B01J 21/18 (2006.01) 
(21) a 2008 0004 
(22) 2008.01.09 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL 
DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE AL ACADE-
MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  LUPAŞCU Tudor, MD; ARAPU Tatiana, MD; 
SANDU Maria, MD; SPĂTARU Petru, MD; 
MOŞANU Elena, MD 

(54) Procedeu continuu de purificare a apei de 
nitriţi 

(57)  Invenţia se referă la un procedeu continuu de 
purificare a apei de nitriţi şi poate fi utilizată în 
procesul de purificare a apelor de suprafaţă şi 
din puţuri la staţiile de potabilizare sau în fil-
trele individuale de tratare a apei. 
Procedeul solicitat include filtrarea apei prin 
cărbune activ granulat AG-5 şi aerarea ei cu 
un debit de aer de 0,7…0,8 L/oră la 100 g de 
cărbune activ. 
Noutatea invenţiei constă în aceea că filtrarea 
şi aerarea apei se efectuează separat. Tot-
odată, iniţial se efectuează aerarea apei, du-
pă care urmează filtrarea ei cu o viteză de 
trecere printr-un strat de adsorbant de 50…60 
mL/min.   
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Continuous process for water purification 
from nitrites 

(57) The invention relates to a continuous process 
for water purification from nitrites and may be 
used in the surface and mine water treatment 
process at the treatment plants or for individ-
ual water-purifying filters. 
The claimed process includes water filtration 
through granular activated coal AG-5 and 
aeration thereof with an airflow of 0,7…0,8 
L/hour to 100 g of activated coal.  
Novelty of the invention consists in that water 
filtration and aeration is carried out sepa-
rately. At the same time, it is initially carried 
out aeration of water, afterwards filtration 
thereof with an adsorbent layer throughput 
rate of 50…60 mL/min.  
 

  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Непрерывный способ очистки воды от 
нитритов 

(57) Изобретение относится к непрерывному 
способу очистки воды от нитритов и может 
быть использовано в процессе очистки 
поверхностных и шахтных вод на очистных 
станциях или для индивидуальных фильт-
ров очистки воды.  
Заявленный способ включает фильтрова-
ние воды через активированный гранули-
рованный уголь АГ-5 и аэрирование ее при 
расходе воздуха 0,7…0,8 л/час на 100 г ак-
тивированного угля. 
Новизна изобретения состоит в том, что 
фильтрование и аэрирование воды осуще-
ствляют раздельно. При этом, сначала 
проводят аэрирование воды, а затем ее 
фильтрование со скоростью прохождения 
через слой адсорбента  50…60 мл/мин. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
(11) 3728 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C02F 1/32 (2006.01) 
                         C02F 1/58 (2006.01) 
                         B01D 29/33 (2006.01) 
                         B01D 71/02 (2006.01) 
                         B01J 35/10 (2006.01) 
                         B01J 23/44 (2006.01) 
                         B01J 23/755 (2006.01) 
                         B01J 21/06 (2006.01) 
                         B01J 23/06 (2006.01) 
                         B01J 23/72 (2006.01) 
                         B01J 23/14 (2006.01) 
(21) a 2007 0050 
(22) 2007.02.26 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; DUCA Gheorghe, MD; IVANOV Mihail, 
RU 

(54) Reactor fotocatalitic pentru epurarea apei 
de substanţe poluante 

(57)  Invenţia se referă la instalaţiile pentru epura-
rea apelor reziduale industriale şi menajere  
de impurităţi organice toxice şi microorganis-
me patogene prin distrucţia fotocatalitică. 
Reactorul fotocatalitic propus include o capa-
citate pentru apa poluată (16), un corp (1) 
executat din sticlă de cuarţ cu racord (2) pen-
tru evacuarea apei epurate, o membrană tu-
bulară din ceramică (8) acoperită cu un strat 
fotocatalitic activ, fixată coaxial de corp şi uni-
tă cu capacitatea pentru apa poluată (16) la 
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intrare cu o conductă (9), dotată cu un ventil 
(10), o pompă (12) şi un debitmetru (11), iar la 
ieşire – cu o conductă (13) pentru recircularea 
apei în capacitatea pentru apa poluată (16), 
care este dotată cu un ventil (14) şi un mano-
metru (15). Pe partea exterioară a corpului (1) 
sunt instalate lămpi de radiaţie ultravioletă (21). 
Noutatea constă în aceea că corpul (1) în par-
tea de sus este dotat cu un capac (3) cu do-
zator (4), iar la fund este conectat un racord 
(6) de admisiune a oxidantului cu ventil (7). La 
fundul corpului (1) este amplasată o încărcă-
tură sferică magnetizată (17) şi particule dis-
perse (18), iar în partea superioară a corpului 
(1), între două  plase  de susţinere (19) este 
amplasat un filtru (20) cu încărcătură flotantă  
granulară. Lămpile de radiaţie ultravioletă (21) 
sunt dotate cu ecrane (23), iar de partea exte-
rioară a corpului (1), în zona amplasării încăr-
căturii sferice magnetizate este instalat un so-
lenoid (24) cu regulator de curent (25). 
  

  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Photocatalytic reactor for water purifica-
tion from pollutants 

(57) The invention relates to devices for purification 
of industrial and domestic sewage waters 
from organic toxic impurities and pathogenic 
microorganisms by photocatalytic destruction. 
The proposed photocatalytic reactor includes 
a capacity for polluted water (16), a body (1) 
made of quartz glass with a branch pipe (2) 
for outlet of the purified water, a tubular ce-
ramic membrane (8) covered with a photo-
catalytically active layer, coaxially fixed to the 
body and connected at the inlet to the capac-
ity for polluted water (16) by a pipeline (9), 
equipped with a valve (10), a pump (12) and a 
flowmeter (11), and at the outlet − by a pipe-
line (13) for water recirculation in the capacity 
for polluted water (16), equipped with a valve 
(14) and a manometer (15). On the outside of 
the body (1) there are installed ultra-violet 
lamps (21). 
Novelty consists in that the body (1) is 
equipped in the upper part with a cover (3) 
with batchmeter (4), and at the bottom it is 
connected a branch pipe (6) for oxidant ad-
mission with valve (7). At the bottom of the 
body (1) it is placed a spherical magnetized 
charge (17) and dispersed particles (18), and 
in the upper part of the body (1), between two 
supporting nets (19) it is placed a filter (20) 
with floating granular charge. The ultra-violet 

lamps (21) are equipped with screens (23) 
and on the outside of the body (1), in the zone 
of placement of the spherical magnetized 
charge it is installed a solenoid (24) with a 
current regulator (25). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Фотокаталитический реактор для очист-
ки воды от загрязняющих веществ 

(57) Изобретение относится к устройствам для 
очистки промышленных и бытовых сточных 
вод от органических токсических загрязне-
ний и патогенных микроорганизмов путем 
фотокаталитической деструкции.  
Предложенный фотокаталитический реак-
тор включает емкость для загрязненной 
воды (16), корпус (1), выполненный из 
кварцевого стекла, с патрубком (2) для от-
вода очищенной воды, трубчатую керами-
ческую мембрану (8), коаксиально закреп-
ленную к корпусу, покрытую фотокатали-
тически  активным слоем, и соединенную с 
емкостью для загрязненной воды (16) на 
входе трубопроводом (9), снабженным 
вентилем (10), насосом (12) и расходоме-
ром (11), а на выходе – трубопроводом (13) 
для рециркуляции воды в емкость для за-
грязненной воды (16), снабженным венти-
лем (14) и манометром (15). На внешней 
стороне корпуса (1) установлены лампы 
ультрафиолетового излучения (21).  
Новизна состоит в том, что  корпус (1) в 
верхней части снабжен крышкой (3) с доза-
тором (4), а к дну подсоединен патрубок (6) 
с вентилем (7) для подачи окислителя. На 
дне корпуса (1) размещена сферическая 
намагниченная загрузка (17) и дисперсные 
частицы (18), а в верхней части корпуса 
(1), между двумя поддерживающими сет-
ками (19) размещен фильтр (20) с пла-
вающей зернистой загрузкой. Лампы ульт-
рафиолетового излучения (21) снабжены 
экранами (23), а с внешней стороны корпу-
са (1), в зоне размещения сферической 
намагниченной загрузки установлен соле-
ноид (24) с регулятором тока (25). 
 
П. формулы: 2 
Фиг.: 1 
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(11) 3729 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C07D 209/42 (2006.01) 
                         C07D 209/04 (2006.01) 
                         C07D 209/08 (2006.01) 
                         A61K 31/404 (2006.01) 
                         A61P 9/12 (2006.01) 
(21) a 2008 0061 
(22) 2008.02.28 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ŞEPELI Felix, MD; MACAEV Fliur, MD; ŞE-

PELI Diana, MD; MEŞALCHIN Alexei, MD 
(54) Procedeu de obţinere a etil-5-hidroxi-1,2-

dimetil-1H-3-indolcarboxilatului  
(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere 

a unui compus eterociclic al derivaţilor indolu-
lui, şi anume la un procedeu de obţinere a etil-
5-hidroxi-1,2-dimetil-1H-3-indolcarboxilatului, 
care se utilizează pentru tratamentul patologii-
lor cardiovasculare, în particular a hiperten-
siunii.  
Procedeul include pregătirea separată a solu-
ţiilor echimolare de 1,4-benzochinonă şi N-
metil-β-aminocrotonat de ester cu acid acetic 
glacial, în acetat de etil, adaugarea soluţiei de 
N-metil-β-aminocrotonat de ester la soluţia de 
1,4-benzochinonă la o temperatură ce nu de-
păşeşte 30°С la agitare permanentă şi menţi-
nerea timp de 1 oră, distilarea unei părţi de 
acetat de ester, menţinerea restului timp de 
24 ore la o temperatură de 0…10°С, apoi  se-
pararea, spălarea şi uscarea precipitatului ob-
ţinut. 

Rezultatul constă în majorarea randamentului 
produsului final până la 60…63% şi simplifica-
rea procesului de sinteză. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining ethyl-5-hydroxy-1,2-
dimethyl-1H-3-indolcarboxylate 

(57) The invention relates to a process for obtaining 
a heterogenous ring compound of the indole 
derivatives, namely to a process for obtaining 
ethyl-5-hydroxy-1,2-dimethyl-1H-3-indolcarboxy-
late, used for treatment of cardiovascular di-
seases, particularly hypertension. 
The process includes the separate prepara-
tion of equimolar solutions of 1,4-benzo-
quinone and N-methyl-β-aminocrotonic ester 
with glacial acetic acid, in ethyl acetate, addi-
tion of N-methyl-β-aminocrotonic ester solu-
tion to the 1,4-benzoquinone solution at a 
temperature not exceeding 30oC with the 
permanent agitation and maintenance during 
1 hour, distillation of one part of ethyl acetate, 
maintenance of the remainder during 24 
hours at a temperature of 0...10oC, then sepa-
ration, washing and drying of the obtained 
precipitate. 
The result consists in increasing the final 
product yield up to 60...63% and in simplifying 
the synthesis process. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения этил-5-гидрокси-1,2-
диметил-1Н-3-индолкарбоксилата 

(57) Изобретение относится к способу получе-
ния гетероциклического соединения произ-
водных индола, а именно к способу полу-
чения этил−5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-3-
индолкарбоксилата, используемого для 
лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний, в частности гипертонии. 
Способ включает отдельное приготовле-
ние эквимолярных растворов 1,4-бензо-
хинона и N-метил-β-аминокротонового эфи-
ра с ледяной уксусной кислотой, в этил-
ацетате, добавление раствора N-метил-β-
аминокротонового эфира к раствору 1,4-
бензохинона при температуре не более 
30°С при постоянном перемешивании и 
выдержке реакционной смеси в течение  
1 часа, отгонку части этилацетата, вы-
держку остатка в течение 24 часов при 
темпе-ратуре 0…10°С, затем отделение, 
про-мывание и сушку полученного осадка.  
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Результат состоит в повышении выхода 
конечного продукта до 60…63% и упроще-
нии процесса синтеза.  
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3730 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C07F 9/40 (2006.01) 
                         B01D 11/02 (2006.01) 
                         C02F 1/62 (2006.01) 
                         C01G 43/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0247 
(22) 2007.09.11 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  DIDI Mohamed Amine, DZ; AZZOUZ Abdelkrim, 

CA; SAJIN Tudor, MD; NISTOR Ileana Denisa, 
RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; URSU Alina, 
RO 

(54) Procedeu de obţinere a tetraalchiletilendi-
fosfonaţilor 

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţine-
re a tetraalchiletilendifosfonaţilor, care pot fi 
utilizaţi în calitate de extractanţi organofos-
forici ai elementelor de pământuri rare şi ac-
tinidelor, în sinteza organică, în biologie, ca 
inhibitori ai biosintezei lipopolizaharidelor sau 
a fungicidelor, ca detergenţi ai complecşilor 
de calciu în forme acide etc.  
Procedeul se efectuează în două etape, şi 
anume la prima etapă are loc interacţiunea 
unui alchilfosfit terţiar cu 1,2-dibrometan, care 
se adăugă prin picurare timp de 2 h la o agi-
tare permanentă până la atingerea raportului 
molar al reagenţilor respectiv de 2:1, ames-
tecul obţinut se încălzeşte într-un reactor 
până la temperatura de fierbere a 1,2-
dibrometanului, apoi vaporii în exces de 
alchilfosfit terţiar şi de brometan, rezultat din 
reacţie, se evacuează din reactor şi se separă 
prin distilare, a doua etapă se realizează timp 
de 6…8 h, la amestecul rămas în reactor se 
adaugă o cantitate suplimentară de alchil-
fosfit terţiar până la atingerea raportului mo-
lar al reagenţilor  respectiv de 3:1, amestecul 
se încălzeşte până la o temperatură mai 
înaltă decât temperatura de fierbere a 
brometanului şi mai joasă decât temperatura 
de fierbere a reagenţilor şi a produselor in-
termediare cu separarea şi purificarea ulte-
rioara a tetraalchiletilendifosfonatului. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining tetraalkyl ethylene 
diphosphonates 

(57) The invention relates to a process for obtain-
ing tetraalkyl ethylene diphosphonates that 
can be used as organophosphoric extractants 
of rare-earth elements and actinoids, in or-
ganic synthesis, in biology, as inhibitors of 
lipopolysaccharide or fungicide biosynthesis, 
as detergents of calcium complexes in acid 
forms etc. 
The process is carried out in two stages, 
namely in the first stage there takes place in-
teraction of a tertiary alkyl phosphite with  
1,2-dibromoethane, which is added drop-by-
drop during 2 hours at a permanent agitation 
up to the attainment of a reagents molar ratio 
respectively of 2:1, the obtained mixture is 
heated in a reactor up to the boiling tempera-
ture of 1,2-dibromoethane, then the vapours 
of the excessive tertiary alkyl phosphite and 
bromoethane, formed in the course of reac-
tion, are withdrawn from the reactor and sepa-
rated by distillation, the second stage is real-
ized during 6...8 hours, in the mixture re-
mained in the reactor it is added an additional 
quantity of tertiary alkyl phosphite up to the 
reagents molar ratio respectively of 3:1, the 
mixture is heated up to a temperature higher 
than the boiling temperature of bromoethane 
and lower than the boiling temperature of re-
agents and intermediate products with subse-
quent separation and purification of tetraalkyl 
ethylene diphosphonate. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения тетраалкилэтилен-
дифосфонатов 

(57) Изобретение относится к способу получе-
ния тетраалкилэтилендифосфонатов, ко-
торые могут быть использованы в качестве 
органофосфорных экстрактантов редкозе-
мельных элементов и актиноидов, в органи-
ческом синтезе, в биологии, как ингибиторы 
биосинтеза липополисахаридов или фун-
гицидов, как детергенты комплексов каль-
ция в кислых формах и т.д. 
Способ осуществляют в два этапа, а имен-
но на первом этапе имеет место взаимо-
действие третичного алкилфосфита с  
1,2-дибромэтаном, который добавляют по 
каплям в течение 2 часов при постоянном 
перемешивании до достижения молярного 
отношения реагентов соответственно 2:1, 
полученную смесь нагревают в реакторе до 
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температуры кипения 1,2-дибромэтана, за-
тем пары избыточного третичного алкил-
фосфита и бромэтана, образующегося в 
ходе реакции, выводят из реактора и раз-
деляют путем дистилляции, второй этап 
реализуют в течение 6…8 часов, в остав-
шуюся в реакторе смесь вводят дополни-
тельное количество третичного алкилфос-
фита до молярного соотношения реагентов 
соответственно 3:1, смесь нагревают до 
температуры выше температуры кипения 
бромэтана и ниже температуры кипения 
реагентов и промежуточных продуктов с 
последующим отделением и очисткой тет-
раалкилэтилендифосфоната. 
 

 П. формулы: 5 
 Фиг.: 1 
 
 
(11) 3731 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C12F 3/00 (2006.01) 
                         B09B 3/00 (2006.01) 
                         A62D 3/30 (2007.01) 
                         A62D 3/36 (2007.01) 
                         A62D 101/20 (2007.01) 
                         C01C 3/12 (2006.01) 
(21) a 2008 0076 
(22) 2008.03.18 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  COVALIOV Victor, MD; NENNO Vladimir, MD; 

COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; 
GAINA Boris, MD 

(54) Procedeu de denocivizare a deşeurilor 
obţinute în urma demetalizării vinurilor cu 
hexacianoferat(II) de potasiu 

(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anu-
me la un procedeu de  denocivizare a deşeu-
rilor de la demetalizarea vinurilor cu hexa-
cianoferat(II) de potasiu. 
Procedeul de denocivizare a deşeurilor obţi-
nute în urma demetalizării vinurilor cu 
hexacianoferat(II) de potasiu include diluarea 
prealabilă a deşeurilor până la 2…10% de 
substanţe în suspensie, alcalinizarea acestora 
cu hidroxid de sodiu la valoarea pH-ului de 
10,8…12,4, agitarea, separarea fazei solide şi 
spălarea ei cu apă până la reacţia negativă 
pentru ionii de hexacianoferat(II), totodată se-
pararea fazei solide din produsul spumos ob-
ţinut se efectuează prin electroflotare cu in-
troducerea în suspensia prelucrată a 3…5 
mg/l de poliacrilamidă, tratarea fazei lichide 
cu o cantitate stoechiometrică de săruri de 

cupru solubile, precum şi separarea sedimen-
tului obţinut de ferocianură de cupru.  
Rezultatul constă în majorarea eficacităţii de 
dizolvare a ferocianurii din deşeuri, diminua-
rea volumului de muncă, simplificarea tehno-
logiei şi micşorarea consumului de reactive 
pentru realizarea acestuia. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Process for neutralization of waste ob-
tained as a result of wine demetallization 
with potassium hexacyanoferrate(II) 

(57) The invention relates to the wine-making in-
dustry, namely to a process for neutralization 
of wine demetallization waste with potassium 
hexacyanoferrate(II). 
The process for neutralization of waste ob-
tained as a result of wine demetallization with 
potassium hexacyanoferrate(II) includes the 
preliminary dilution of waste up to 2...10% of 
suspended matters, leaching thereof with so-
dium hydroxide at the pH value of 10,8...12,4, 
agitation, separation of the solid phase and 
washing thereof with water up to the negative 
reaction for ion ferrocyanide, separation of 
solid phase from the obtained foam product 
being carried out by electroflotation with intro-
duction into the processed suspension of 3...5 
mg/l of polyacrylamide, treatment of the liquid 
phase with a stoichiometric quantity of soluble 
copper salts, as well as separation of the ob-
tained copper ferrocyanide sediment. 
The result consists in increasing the efficiency 
of ferrocyanide leaching from waste, diminish-
ing the volume of works, simplifying the tech-
nology and reducing the reagent consumption 
for its realization. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Способ обезвреживания отходов, полу-
ченных в результате деметаллизации 
вин гексацианоферратом(II) калия 

(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, а именно к способу 
обезвреживания отходов от деметализа-
ции вин гексацианоферратом(II) калия. 
Способ обезвреживания отходов, получен-
ных в результате деметализации вин гек-
сацианоферратом(II) калия, включает 
предварительное разбавление отходов 
взвешенными веществами до 2…10%, их 
выщелачивание гидроксидом натрия при 
pH 10,8…12,4, перемешивание, разделе-
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ние твердой фазы и ее отмывка водой до 
отрицательной реакции на ферроцианид-
ион, причем разделение твердой фазы из 
полученного пенного продукта осуществ-
ляется  электрофлотацией с введением в 
обрабатываемую суспензию 3…5 мг/л по-
лиакриламида, обработку жидкой фазы 
стехиометрическим количеством раство-
римых солей меди, а также отделение по-
лученного осадка ферроцианида меди.  
Результат состоит в повышении эффек-
тивности выщелачивания ферроцианидов 
из осадков, снижении объема работ, упро-
щении технологии и снижении затрат реак-
тивов для его реализации. 

 
 П. формулы: 3 
 
 
(11) 3732 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C12G 3/04 (2006.01) 
                         C12G 3/06 (2006.01) 
(21) a 2008 0083 
(22) 2008.03.25 
(71)(73) SÎRGHI Constantin, MD 
(72)  SÎRGHI Constantin, MD; CARPOV Sofroni, MD; 

SCLIFOS Aliona, MD 
(54) Compoziţie de lichior special amar 
(57) Invenţia se referă la industria lichiorurilor şi a 

rachiurilor, şi anume la o compoziţie de lichior 
special amar. 
Compoziţia, conform invenţiei, conţine mace-
ratul hidroalcoolic nr. 1 de la prima şi a doua 
scurgere, obţinut din mentă (frunze şi vârfurile 
tulpinilor), sunătoare (frunze şi vârfurile înflori-
toare ale tulpinilor), sovârf (vârfurile înfloritoa-
re ale tulpinilor), cimbrişor (vârfurile înfloritoa-
re ale tulpinilor), mure (frunze şi vârfurile tul-
pinilor), pelin (frunze şi vârfurile tulpinilor), roi-
niţă (frunze şi vârfurile tulpinilor), pelin aromat 
(frunze şi vârfurile tulpinilor), salvie (frunze şi 
vârfurile tulpinilor), tei (flori), iarbă-mare (ră-
dăcini) şi imbir (rădăcini); maceratul hidro-
alcoolic nr. 2 de la prima şi a doua scurgere, 
obţinut din coriandru, scorţişoară, cuişoare, 
coajă de portocale-amare, portocale şi man-
darine; morsuri din fructe uscate de măceş, 
păducel, scoruş roşu; morsuri din fructe 
proaspete de caise, cireşe, căpşune, vişine, 
coarne, poamă; caramel, distilat de vin, sirop 
de zahăr, alcool etilic rafinat de purificare su-
perioară şi apă dedurizată. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Composition of liqueur bitters 
(57) The invention refers to the alcoholic beverage 

industry, namely to a composition of liqueur 
bitters. 
The composition, according to the invention, 
comprises hydroalcoholic tincture № 1 of the 
first and second overflow, obtained from brandy 
mint (leaves and tops of stems), St. John’s wort 
(leaves and tops of blooming stems), common 
marjoram (tops of blooming stems), thyme (tops 
of blooming stems), blackberry (leaves and tops 
of stems), common wormwood (leaves and tops 
of stems), common balm (leaves and tops of 
stems), aromatic wormwood (leaves and tops of 
stems), sage (leaves and tops of stems), linden 
tree (flowers), elecampane (root) and ginger 
(root); hydroalcoholic tincture № 2 of the first 
and second overflow, obtained from coriander, 
cinnamon, cloves, bitter orange, orange and 
mandarin peels; fruit drinks from dried hips, 
haws, red rowan-berries; fruit drinks from fresh 
apricots, cherries, strawberries, sour cherries, 
cornelian cherries, grapes; caramel, ethyl alco-
hol, sugar syrup, highly-purified rectified ethyl al-
cohol and softened water.  
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Композиция настойки горькой 
(57) Изобретение относится к ликероводочной 

промышленности, а именно к композиции 
настойки горькой. 
Композиция, согласно изобретению, со-
держит водноспиртовой настой №1 перво-
го и второго слива, полученный из мяты 
перечной (листья и верхушки стеблей), 
зверобоя (листья и верхушки цветущих 
стеблей), душицы (верхушки цветущих 
стеблей), чабреца (верхушки цветущих 
стеблей), ежевики (листья и верхушки 
стеблей), полыни горькой (листья и вер-
хушки стеблей), мелиссы лекарственной 
(листья и верхушки стеблей), полыни ду-
шистой (листья и верхушки стеблей), 
шалфея (листья и верхушки стеблей), ли-
пы (цветы), девясила (корень) и имбиря 
(корень); водноспиртовой настой №2 пер-
вого и второго слива, полученный из кори-
андра, корицы, гвоздики, корок померанца, 
апельсина и мандарина; морсы из суше-
ных плодов шиповника, боярышника, крас-
ной рябины; морсы из свежих плодов аб-
рикоса, черешни, клубники, вишни, кизила, 
винограда; колер, спирт коньячный, сахар-
ный сироп, спирт этиловый ректификован-
ный высшей очистки и умягченную воду. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 3733 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  F16D 3/58 (2006.01) 
(21) a 2005 0304 
(22) 2005.10.13 
(71)(72)(73) RASSOHIN Ion, MD; TALPĂ Serghei, 

MD 
(54) Îmbinare  arbore-butuc 
(57) Invenţia se referă la industria constructoare de 

maşini, şi anume la îmbinările ce transmit cu-
plul motor. 
Îmbinarea arbore-butuc conţine două caneluri 
radiale străpunse (3, 4), executate în arbore 
(1) şi butuc (2) şi umplute compact cu ele-
mente din cauciuc, şi o bucşă (6) ce acoperă 
canelurile străpunse. Canelurile străpunse  
(3, 4) sunt executate în cruce şi cu secţiune 
constantă, iar elementele din cauciuc – în 
formă de plăci (5) cu lungimea egală cu dia-
metrul butucului. Bucşa (6) este fixată cu şu-
ruburi (9) de butuc (2).  

 37

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Shaft-hub connection  
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering, namely to the torque transmitting 
connections. 
The shaft-hub connection comprises two 
through radial grooves (3, 4), made into the 
shaft (1) and the hub (2), and densely filled 
with rubber elements, and a bush (6) covering 
the through grooves. The through grooves  
(3, 4) are made crosswise and with constant 
section, and the rubber elements – in the form 
of plates (5) with a length equal to the diame-
ter of the hub. The bush (6) is fixed with 
screws (9) to the hub (2).  
 

  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Соединение вал-ступица 
(57) Изобретение относится к машинострое-

нию, а именно к соединениям, передаю-
щим крутящие моменты. 
Соединение вал-ступица содержит два 
сквозных радиальных паза (3, 4), выпол-
ненных в вале (1) и ступице (2) и плотно 
наполненных резиновыми элементами, и 
закрывающую сквозные пазы втулку (6). 
Сквозные пазы (3, 4) выполнены на крест и 
с постоянным сечением, а резиновые эле-
менты – в форме пластин (5) с длиной, 

равной диаметру ступицы. Втулка (6) при-
креплена винтами (9) к ступице (2). 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 2 
 

 
  
 
 
(11) 3734 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  F24C 13/00 (2006.01) 
                         F24H 6/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0034 
(22) 2008.02.13 
(71)(72)(73) CRAVŢOVA Lidia, MD; CRAVŢOV 

Vladislav, MD 
(54) Dispozitiv de încălzire pe ulei uzat şi apă 
(57)  Invenţia se referă la termoenergetică, în par-

ticular la dispozitive de încălzire care permit 
de a efectua încălzirea încăperilor prin contact 
direct cu aerul înconjurător sau, după necesi-
tate, prin încălzirea apei cu ajutorul unui 
schimbător de căldură conectat la sistemul de 
încălzire. 
Dispozitivul de încălzire pe ulei uzat şi apă 
constă dintr-un corp (1) în formă de tub, сu 
două capace (2, 5), unul dintre ele fiind exe-
cutat cu orificii de aspiraţie a aerului (3), o 
clapetă (4) în formă de sector de cerc fixată în 
centrul capacului (2), un dispozitiv de aprin-
dere (6) în formă de farfurie cu suport reglabil 
(7), un vas pentru apă (8) cu dispersor de apă 
(9) şi un vas pentru ulei (10) cu dispersor de 
ulei (11), ambele conectate la partea supe-
rioară a corpului (1), iar la partea superioară 
opusă a corpului (1) este conectat un coş de 
fum (12).  Suplimentar în interiorul corpului (1) 
poate fi instalat un încălzitor de apă (13).  
 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 
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(54) Device for waste oil-and-water heating 
(57) The invention relates to thermoenergetics, 

particularly to the heating devices permitting 
to carry out heating of rooms by means of di-
rect contact with the ambient air or, as may be 
necessary, by means of water heating with 
the help of a heat exchanger connected to a 
heating system. 
The device for waste oil-and-water heating 
consists of a body (1) in the form of tube, with 
two covers (2, 5), one of which is made with 
holes for water aspiration (3), a gate valve (4) 
in the form of sector of circle, fixed in the cen-
ter of the cover (2), an igniter (6) in the form of 
plate with adjustable support (7), a capacity 
for water (8) with water nozzle (9) and a ca-
pacity for oil (10) with oil nozzle (11), both be-
ing connected to the upper part of the body 
(1), and to the opposite upper part of the body 
(1) is connected a chimney (12). Additionally, 
inside the body (1), there may be installed a 
water heater (13). 
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  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для нагрева на отработан-
ном масле и воде 

(57) Изобретение относится к термоэнергетике, в 
частности к нагревательным приборам, поз-
воляющим производить обогрев помещений 
посредством прямого контакта с окружаю-
щим воздухом или, при необходимости, по-
средством нагрева воды с помощью тепло-
обменника, подключенного к системе отоп-
ления.  
Устройство для нагрева на отработанном 
масле и воде состоит из корпуса (1) в форме 
трубы, с двумя крышками (2, 5), одна из ко-
торых выполнена с отверстиями для всасы-
вания воздуха (3), заслонки (4) в форме сек-
тора круга, закрепленной в центре крышки 
(2), запального устройства (6) в форме та-
релки с регулируемой подставкой (7), ёмко-
сти для воды (8) с насадкой для воды (9) и 
ёмкости для масла (10) с насадкой для мас-
ла (11), обе подключённые к верхней части  
корпуса (1), а к противоположной верхней 
части корпуса (1) подключена вытяжная тру-
ба (12). Дополнительно внутри корпуса (1) 
может быть установлен водонагреватель 
(13).  
 
П. формулы: 2 
Фиг.: 1 

 
  
 
 
(11) 3735 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  F24J 2/48 (2006.01) 
                         F24J 2/26 (2006.01) 
                         C23C 4/08 (2006.01) 
(21) a 2008 0010 
(22) 2008.01.14 
(71)(73) ŞELARU Vasile, MD 
(72) ŞELARU Vasile, MD; ŞELARU Alexandru, MD 
(54) Procedeu de fabricare a unui strat selectiv 

pe o suprafaţă metalică pentru captatoa-
rele de energie solară 

(57)  Invenţia se referă la tehnologia de transfor-
mare a energiei solare în energie termică şi 
poate fi folosită la construirea instalaţiilor 
heliotermice.  
Procedeul de fabricare a unui strat selectiv pe 
o suprafaţă metalică pentru captatoarele de 
energie solară include aplicarea pe suprafaţa 
metalică prealabil curăţată a unui strat cu 
formarea microproeminenţelor, totodată pe 
suprafaţa metalică cu grosimea de 0,3…0,5 mm 
se aplică aluminiu prin depunerea în arc elec-
tric la o intensitate a curentului de 85…95 А şi 
tensiune de 20…23 V, sub o presiune a aeru-
lui comprimat de 1,8…2,0 MPa până la obţine-
rea unui strat cu grosimea de 80...150 µm şi 
rugozitatea de 55…60 µm. 
   

  Revendicări: 2 
* 

*     * 
(54) Process for manufacturing a selective 

layer on a metallic surface for solar energy 
receivers 

(57) The invention relates to the solar-to-heat energy 
conversion technology and can be used for the 
manufacture of heliothermal converters. 
The process for manufacturing a selective 
layer on a metallic surface for solar energy 
receivers includes application on the prelimi-
narily cleaned metallic surface of a layer with 
the formation of microasperities, on the metallic 
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surface of a thickness of 0,3…0,5 mm being 
applied aluminum by electric-arc deposition at 
the current intensity of 85…95 A and the volt-
age of 20…23 V, under a pressure of the com-
pressed air of 1,8…2,0 MPa up to the obtaining 
of a layer with the thickness of 80…150 µm 
and the roughness of 55…60 µm. 
 

  Claims: 2 
* 

*     * 
(54) Способ изготовления селективного 

слоя на металлической поверхности 
для приемника солнечной энергии 

(57) Изобретение относится к технологии пре-
образования солнечной энергии в тепло-
вую и может быть использовано при изго-
товлении гелиотермических преобразова-
телей. 
Способ изготовления селективного слоя на 
металлической поверхности для приемни-
ка солнечной энергии включает нанесение 
на предварительно очищенную металли-
ческую поверхность слоя с созданием мик-
ровыступов, причем на металлическую по-
верхность толщиной 0,3…0,5 мм наносят 
алюминий путем электродугового напыле-
ния при силе тока 85…95 А и напряжении 
20…23 В, под давлением сжатого воздуха 
1,8…2,0 МПа до получения слоя толщиной 
80…150 µм с шероховатостью 55…60 µм.  
    

 П. формулы: 2 
 
 
(11) 3736 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  G06T 1/40 (2006.01) 
(21) a 2006 0195 
(22) 2006.07.24 
(71)(72)(73) MARDARE Igor, MD; LABUNEŢ Alexan-

dru, MD 
(54) Procesor intelectual pe bază de memorie 

asociativă pentru restabilirea imaginii 
(variante) 

(57) Invenţia se referă la domeniul reţelelor neuro-
nale şi poate fi aplicată la restabilirea şi per-
ceperea imaginilor. 
Procesorul intelectual pe bază de memorie 
asociativă pentru restabilirea imaginii, con-
form primei variante, este constituit din me-
morie asociativă Hopfield, o reţea neuronală 
Kohonen şi memorie de tip von Neumann. 
Conform variantei a doua, procesorul este 
constituit din memorie asociativă Hopfield şi o 
succesiune nouă de reţele perceptron 
espander. Conform variantei a treia, proceso-
rul este constituit din memorie asociativă 

Hopfield şi o nouă succesiune de reţele 
perceptron espander – memorie asociativă 
Hopfield. Conform variantei a patra, proceso-
rul este constituit din memorie asociativă 
Hopfield şi un nou perceptron compander. 
Rezultatul invenţiei constă în restabilirea şi 
perceperea imaginilor.  
     

  Revendicări: 4 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Intelligent processor on base of associa-
tive memory for image reconstruction 
(variants) 

(57) The invention relates to the field of neural nets 
and may be applied for reconstruction and 
recognition of images. 
The intelligent processor on base of associa-
tive memory for image reconstruction, accord-
ing to the first variant, consists of the Hopfield 
associative memory, the Kohonen neural net 
and the von Neumann type memory. Accord-
ing to the second variant, the processor con-
sists of the Hopfield associative memory and 
a new succession of perceptron espander 
nets. According to the third variant, the proc-
essor consists of the Hopfield associative 
memory and a new succession of perceptron 
espander nets − Hopfield associative mem-
ory. According to the fourth variant, the proc-
essor consists of the Hopfield associative 
memory and a new perceptron compander. 
The result of the invention consists in the im-
age reconstruction and recognition. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Интеллектуальный процессор на базе 
ассоциативной памяти для восстанов-
ления изображения (варианты) 

(57) Изобретение относится к области нейрон-
ных сетей и может быть использовано для 
восстановления и распознавания изобра-
жений. 
Интеллектуальный процессор на базе ас-
социативной памяти для восстановления 
изображений, по первому варианту, состо-
ит из ассоциативной памяти Хопфилда, 
нейронной сети Кохонена и памяти типа 
фон Неймана. Согласно второму варианту,  
процессор состоит из ассоциативной памя-
ти Хопфилда и новой последовательности 
сетей персептрон эспандер. Согласно 
третьему варианту, процессор состоит из 
ассоциативной памяти Хопфилда и новой 
последовательности сетей персептрон эс-
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The bilateral solar cell consists of a basic 
semiconductor material, two junctions, formed 
on the frontal and dorsal parts of the basic 
semiconductor material, and contact metal lat-
tices. The formed junctions are isotype with 
respect to the basic semiconductor material. 

пандер – ассоциативная память Хопфилда. 
Согласно четвертому варианту, процессор 
состоит из ассоциативной памяти Хопфил-
да и нового персептрон компандера.    
Результат изобретения состоит в восста-
новлении и распознавании изображений. 
     The process for manufacturing the bilateral 

solar cell includes formation of two junctions 
on the frontal and dorsal parts of the basic 
semiconductor material and of the contact 
metal lattices. The frontal junction is formed in 
the form of a semiconductor-dielectric-
semiconductor structure by the method of 
chemical solution pyrolytic pulverization. The 
structure of the frontal junction can be  
nSi-iSiO2-n+ITO, and as chemical solution 
there may be used a composition formed of 
1M InCl3:1M SnCl4:C2H5OH in the proportion 
of 9:1:10. 

 П. формулы: 4 
 Фиг.: 6 
 
 
(11) 3737 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  H01L 31/18 (2006.01) 
                         H01L 31/04 (2006.01) 
(21) a 2007 0084 
(22) 2007.03.26 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  A MOLDOVEI, MD 
(72)  SIMAŞCHEVICI Alexei, MD; ŞERBAN Dormi-

dont, MD; BRUC Leonid, MD; USATÎI Iurie, 
MD; FEDOROV Vladimir, MD  

  Claims: 3 (74) ANISIMOVA Liudmila 
  Fig.: 3 (54) Celulă solară bilaterală şi procedeu de fa-

bricare a acesteia * 
*     * (57) Invenţia se referă la convertizoarele bilaterale 

ale energiei solare în energie electrică şi la 
procedeele de fabricare a acestora. 

(54) Двухсторонний солнечный элемент и 
способ его изготовления 

(57) Изобретение относится к двухсторонним 
преобразователям солнечной энергии в 
электрическую и к способам их изготовления. 

Celula solară bilaterală constă din material 
semiconductor de bază, două joncţiuni, formate 
pe părţile frontală şi dorsală, şi grile metalice de 
contact. Joncţiunile formate sunt izotipice în ra-
port cu materialul semiconductor de bază. 

Двухсторонний солнечный элемент состо-
ит из базового полупроводникового мате-
риала, двух переходов, образованных на 
лицевой и тыльной частях, и контактных 
металлических решеток. Образованные 
переходы являются изотипными по отно-
шению к базовому полупроводниковому 
материалу.  

Procedeul de fabricare a celulei solare bilate-
rale include formarea a două joncţiuni pe păr-
ţile frontală şi dorsală ale materialului semi-
conductor de bază şi a grilelor metalice de 
contact. Joncţiunea frontală este formată ca o 
structură de tip semiconductor-izolator-
semiconductor prin metoda de pulverizare 
pirolitică a soluţiei chimice. Structura joncţiunii 
frontale poate fi nSi-iSiO2-n+ITO, iar în calitate 
de soluţie chimică poate fi utilizată compoziţia 
formată din 1M InCl3:1M SnCl4:C2H5OH în 
proporţie de 9:1:10. 

Способ изготовления двухстороннего сол-
нечного элемента включает образование 
двух переходов на лицевой и тыльной час-
тях базового полупроводникового мате-
риала и контактных металлических реше-
ток. Лицевой переход образован в виде 
структуры полупроводник-диэлектрик-полу-
проводник методом пиролитической пуль-
веризации химического раствора. Струк-
турa лицевого перехода может быть nSi-
iSiO2-n+ITO, а в качестве химического рас-
твора может быть использована смесь, со-
ставленная из 1М InCl3:1М SnCl4:C2H5OH в 
соотношении 9:1:10. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

 
(54) Bilateral solar cell and process for manu-

facture thereof 
(57) The invention relates to the bilateral solar-to-

electric energy converters and to processes 
for manufacture thereof. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 3 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2008.09.30 
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  
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29 MD 3518 C2 F03D 1/00 (2006.01)                     
F03D 7/02 (2006.01) 

a 2004 0092 2004.04.22 2/2008 

30 MD 3519 G2 F22D 1/12 (2006.01)                     
F24H 1/10 (2006.01)                     
F28F 3/12 (2006.01) 

a 2007 0312 2007.11.07 2/2008 

31 MD 3520 G2 F23C 3/00 (2006.01)                     
F23C 7/08 (2006.01)                     
H01T 23/00 (2006.01) 

a 2006 0156 2006.06.14 2/2008 

32 MD 3521 G2 G01L 3/18 (2006.01) a 2007 0100 2007.04.17 2/2008 
33 MD 3522 C2 G01M 15/00 (2006.01) a 2006 0140 2006.05.16 2/2008 
34 IT/ 

PCT 
3524 C2 H01H 23/16 (2006.01)                   

H01H 1/00 (2006.01)                     
H01H 23/14 (2006.01) 

a 2004 0069 2002.09.26 2/2008 
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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 privind
protecţia soiurilor de plante nr. 39-XVI din 29 februarie 2008.

În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soiuri de plante sunt eliberate de AGEPI şi certifică
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 soiuri de plante, informaţiile despre care sunt publicate în numărul
de faţă se află în biblioteca AGEPI - accesibile publicului - şi pot fi consultate sau se pot comanda copii,
contra cost.

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

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

In accordance with this Law, variety patents are granted by the AGEPI and shall certify the priority of
the variety, the authorship of the breeder and the exclusive rights of the patent owner on the variety. The
plant variety is patentable where it is new, distinct, uniform and stable and is designated by the denomina-
tion in accordance with the provisions of the Law.

The variety patent application shall be filed 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 require-
ments specified in the Art. 33 of the Law.

Documents concerning the variety patent applications, the information on which was published in the
present issue, 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 filed plant variety applications, the decisions to grant variety patents and the
patents granted according to the national procedure are published in the present Section.

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

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 выдачу патента 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 данном
номере, находятся в библиотеке AGEPI и могут быть предоставлены для ознакомления, а также для
платного изготовления копий.

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на сорта растений, о сортах растений, по
которым приняты решения о выдаче патентов, и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă
Applications on Plant Variety Patents
Заявки на патенты на сорта растений

BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Grants of the Plant Variety Patents
Сорта растений, по которым приняты решения о выдаче патентов

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
List on the Plant Variety Patents Issued
Выданные патенты на сорта растений

FA9E Cereri  de brevet pentru soi de plantă retrase
Withdrawal of Plant Variety Applications
Отозванные заявки на патенты на сорта растений

FC9E Hotărâri de respingere a cererilor de brevet pentru soi de plantă
Refusal on Patent Granting
Решения об отклонении заявок на выдачу патентов на сорта растений

MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă

Annulment of Plant Variety Patent
Аннулирование патентов на сорта растений

MG9E Încetarea drepturilor asupra brevetului pentru soi de plantă
Forfeiture of Rights on Plant Variety Patents
Прекращение действия прав на патент на сорт растения

MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă

Renunciation to the Plant Variety Patent
Отказ от патента на сорт растения

HF9E Revalidarea brevetelor pentru soi de plantă
Revalidation of the Plant Variety Patent

Восстановление патента на сорт растения

FG9E Lista soiurilor de plante protejate (tabel recapitulativ)
List of Protected Plant Varieties (table recapitulative)
Перечень охраняемых сортов растений (сводная таблица)

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL

CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF INFORMATION CONCERNING PLANT VARIETIES
PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCOR-

DANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
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FG9E Brevete pentru soiuri de plante eliberate  
la 2008.09.30/ 

Issued plant variety patents 2008.09.30/  
Выданные патенты на сорта растений 2008.09.30 

 
Nr.  
crt. 

Nr. depozit/ 
Data depozit 
 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea 
soiului 

Numărul de 
brevet/Data 
acordării 

 
No. 

 
Application num-
ber/ 
Filing date 
 

 
Common name 
(Botanical taxon) 
 

 
a. Holder 
b. Breeder                      

 
Variety  
denomination 
 

 
Patent 
number/Date of 
granting 

№  
п/п 

Номер заявки/ 
Дата подачи 

Название вида 
(Ботанический 
таксон) 

а. Патентообладатель       
b. Селекционер                        

Наименование 
сорта 

Номер патента/ 
Дата публикации
решения 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2003 0054 / 

2003.06.30 
ORZ DE TOAMNĂ 
(Hordeum vulgare L.) 
 
Winter barley  
(Hordeum vulgare L.) 
 
Озимый ячмень  
(Hordeum vulgare L.) 
 

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU CUL-
TURILE DE CÂMP "SELEC-
ŢIA", MD 
 
b. LITOVCENCO Ina, UA; 
UNTILĂ Ilie, MD; CHIŞCA 
Maria, MD 

MUGUREL 24 / 2008.05.31 

2 v 2003 0065 / 
2003.06.30 

ORZ DE PRIMĂVARĂ 
(Hordeum vulgare L.) 
 
Spring barley  
(Hordeum vulgare L.) 
 
Яровой ячмень  
(Hordeum vulgare L.) 
 
 

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU CUL-
TURILE DE CÂMP "SELEC-
ŢIA", MD 
 
b. COVALISCHI Ivan, MD; 
UNTILĂ Ilie, MD; STAVĂR 
Lidia, MD; RUSU Vasile, MD 

SONOR 25 / 2008.05.31 

3 v 2003 0076 / 
2003.07.25 

GRÂU DE TOAMNĂ 
(Triticum aestivum L.) 
 
Winter wheat  
(Triticum aestivum L.) 
 
Пшеница озимая  
(Triticum aestivum L.) 
 
 
 

a. INSTITUTUL DE GE-
NETICĂ AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 
 
b. BUIUCLI Petru, MD; 
VEVERIŢA Efimia, MD; 
JACOTĂ Anatol, MD; RO-
TARU Silvia, MD; GORE 
Andrei, MD; CHIRTOACA 
Ilie, MD; LEATAMBORG 
Svetlana, MD 

MOLDOVA 5 26 / 2008.05.31 
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III

Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

Protecţia juridică a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale aprobat

prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.
Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmă prioritatea, calitatea de autor şi dreptul

exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.
Un model de utilitate poate fi înregistrat, dacă se referă la executarea constructivă a mijloacelor de

producţie şi a obiectelor de consum sau a părţilor integrante ale acestora şi dacă prezintă o soluţie nouă,
susceptibilă de aplicare industrială.

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare depuse, modelele de utilitate
înregistrate şi certificatele de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate.

Legal protection of  utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration thereof with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial

Property Protection approved by the Government Decision No. 456 of July  26, 1993.
The certificate of utility model registration shall attest to the priority, the authorship and the exclusive

right of the owner in the utility model.
An utility model may be registered if it relates to the aids of mechanical completion and to the con-

sumption objects or the components thereof, if it is new and if it is susceptible of  industrial application.
In the Section are published data on the filed applications for utility model registration, the registered

utility models and the issued certificates of registration of utility models.

Правовая охрана полезных моделей в Республике Молдова обеспечивается на основе их
регистрации в AGEPI в порядке, установленном Временным положением об охране про-

мышленной собственности, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
Свидетельство о регистрации полезной модели удостоверяет приоритет, авторство и исключитель-

ное право владельца на полезную модель.
Полезная модель может быть зарегистрирована, если она относится к конструктивному выполнению

средств производства и предметов потребления или их составных частей, если она является новой и
промышленно применимой.

В данном Разделе публикуются сведения о поданных заявках на регистрацию полезных моделей,
о зарегистрированных полезных моделях, сведения о поданных и о выданных свидетельствах о
регистрации полезных моделей.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE, CONFORM NORMEI ST. 9 OMPI

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE UTILITY MODEL, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 9

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ  ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ, В СООТВЕТСТВИИ СО

СТАНДАРТОМ ST. 9 ВОИС
(11) Numărul modelului de utilitate înregistrat

Number of registered utility model
Номер зарегистрированной полезной  модели

(12) Denumirea tipului de document

Denomination of the type 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 cererii/certificatului

Information on the correction of the application/certificate

Информация об исправлениях, внесенных в заявку/свидетельство

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of renewal utility model
Номер возобновленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of renewal validity

Установленная дата истечения возобновления

(21) Numărul depozitului

Number of the application
Номер заявки

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

(23) Data priorităţii de expoziţie

Date of exhibition priority

Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

Number of the priority application

Номер, присвоенный приоритетной заявке

(32) Data depozitului cererii prioritare
Filing date of the priority application
Дата подачи приоритетной заявки
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(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei  ST. 3 OMPI

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

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

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

(45) Data publicării hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate: numărul BOPI, anul
Date of publishing the decision on utility model registration: BOPI number and year
Дата публикации решения о регистрации полезной модели: номер BOPI, год

(47) Data eliberării certificatului

Date of issuance of certificate
Дата  выдачи  свидетельства

(48) Data publicării cererii/certificatului corectat

Date of publishing the corrected application/certificate
Дата публикации заявки/свидетельства

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
International Patent Classification
Международная патентная классификация

(54) Titlul modelului de utilitate

Title of the utility model

Название полезной модели

(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

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat

Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has divided up

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

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

Number and filind date of the patent application which the effective utility model application relies on
Номер и дата подачи заявки на изобретение, на которой основывается нынешняя заявка на полезную модель

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

Name of the applicant(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3

Имя заявителя (заявителей), код страны SТ. 3 ВОИС

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of the author(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3

Имя автора (авторов), код страны SТ. 3 ВОИС
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(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

Name of the holder(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3

Имя владельца регистрации, код страны SТ. 3 ВОИС

(74) Numele reprezentantului în proprietatea industrială

Name of the representative in industrial property

Имя представителя в области промышленной собственности

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date for introducing the national procedure according to the PCT

Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT): numărul şi data

International application (regional or under the PCT): number and filing date

Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата

(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau PCT): numărul şi data

International publication (regional or under the PCT): number and publication date

Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

A – NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII
HUMAN  NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B – TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMING  OPERATIONS.  TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ.  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.  ARMAMENT.
EXPLOZIVE
MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEATING.
WEAPONS.  BLASTING
МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ.
ОРУЖИЕ.  ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

G – FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H – ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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CODURILE  NORMALIZATE  ALE OMPI PENTRU  IDENTIFICAREA
TIPURILOR DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE  A  MODELULUI DE  UTILITATE

CONFORM  NORMEI  ST. 16

WIPO  NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND
OF UTILITY MODEL REGISTRATION DOCUMENTS  IN  ACCORDANCE

WITH THE  STANDARD  ST. 16

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

U – primul nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată, neexaminată

– first publication level: published, unexamined application on utility model registration

– пеpвый уpовень публикации: опубликованная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на pегистpацию
полезной модели

U8 – cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice,
părţilor din text, desenelor sau formulelor chimice cuprinse în pagina de capăt

– utility model application published with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of the text, draw-
ings or chemical formulas included in the title-page

– заявка на полезную модель, опубликованная с исправлениями или изменениями библиографических
данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул, включенных
в титульный лист

U9 – cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi desene

– utility model application published with corrections or modifications of any part of description, claims and drawings

– заявка на полезную модель, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и чертежей

Y1 – al doilea nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată, examinată (se  aplică pentru
publicare, dacă documentul cu codul U n-a fost publicat)

      – second publication level: published, examined application on utility model registration  (is applied in case the
U-coded document has not been published)

      – втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегистpацию полезной
модели (используется для публикации, если документ с кодом U не публиковался)

Y2 – al doilea nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată, examinată (se aplică
pentru publicarea care succedă documentul cu codul U)

– second publication level: published, examined application on utility model registration (is applied in case
the U-coded document has been published)

– втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегистpацию полезной
модели (используется для публикации, следующей за публикацией документа с кодом U)

Y8 – certificat de înregistrare a modelului de utilitate, cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor
din text, desenelor sau formulelor chimice în pagina de capăt a documentului

– certificate on registration of utility model with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of
the text, drawings or chemical formulas included in the title-page

– свидетельство о регистрации полезной модели с изменениями или исправлениями библио-
графических данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул,
включенных в титульный лист документа
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Y9  – certificat de înregistrare a modelului de utilitate, retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi desene

       – certificate on registration of utility model reprinted with corrections or modifications of any part of the de-
scription, claims and drawings

       – свидетельство о регистрации полезной модели, перепечатанное с исправлениями или изменениями
какой-либо части описания, формулы изобретения и чертежей

Z1 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru publicare, dacă
documentul cu codurile Y1, Y2 n-a fost publicat)

       – third publication level: the registered utility model specification (is applied in case the Y1, Y2-coded docu-
ment has not been published)

       – тpетий уpовень публикации: описание заpегистpиpованной полезной модели (используется для
публикации, если документ с кодом Y1, Y2 не публиковался)

Z2 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru publicarea care
succedă documentul cu codurile Y1, Y2)

       – third publication level: the registered utility model specification (is applied in case the Y1, Y2-coded docu-
ment has been published)

       – тpетий уpовень публикации: описание заpегистpиpованной полезной модели (используется для
публикации, следующей за публикацией документа с кодом Y1, Y2)

W1– al doilea nivel de publicare: hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate pe răspunderea solicitantului
fără examinarea în fond (se aplică pentru publicare, dacă documentul cu codul U n-a fost publicat)

       – second publication level: publication of the utility model registration decision at the responsibility of the
applicant, without examination as to substance (is applied in case the U-coded document has not been
published)

       – второй уровень публикации: публикация решения о регистрации полезной модели под ответст-
венность заявителя, без проведения экспертизы по существу (используется для публикации, если
документ с кодом U не публиковался)

W2– al doilea nivel de publicare: hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate pe răspunderea solicitantului
fără examinarea în fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codul U)

       – second publication level: publication of the utility model registration decision at the responsibility of the appli-
cant, without examination as to substance (is applied in case the U-coded document has been published)

       – второй уровень публикации: публикация решения о регистрации полезной модели (используется для
публикации, следующей за публикацией документа с кодом U)

I1 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat pe răspunderea solicitantului fără
examinarea în fond (se aplică pentru publicare, dacă documentul cu codurile W1, W2 n-a fost publicat)

       – third publication level: description of the registered utility model specification at the responsibility of the
applicant without examination as to substance (is applied in case the W1, W2-coded document has not
been published)

       – третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под ответственность заяв-
ителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, если документ с кодом W1, W2 не пуб-
ликовался)

I2 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat pe răspunderea solicitantului fără
examinarea în fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codurile W1, W2)

       – third publication level: description of the registered utility model specification at the responsibility of the
applicant without examination as to substance (is applied in case the W1, W2-coded document has been
published)

       – третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под ответственность
заявителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, следующей за публикацией доку-
мента с кодом W1, W2)
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA MODELELE DE UTILITATE, PUBLICATE

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADING OF INFORMATION CONCERNING
UTILITY MODELS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17 ВОИС

AA1K Lista cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor de depozit
Numerical index of filed applications for the registration of utility models
Нумерационный указатель поданных заявок  на регистрацию полезных моделей

BB1K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate publicate
Published applications for the registration of utility models
Опубликованные заявки на регистрацию полезных моделей

FF4K Modele de utilitate înregistrate
Registered utility models
Зарегистрированные полезные модели

FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate
List of issued utility model certificates
Перечень выданных свидетельств о регистрации полезных моделей

ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite
List of renewal utility models
Перечень продленных полезных моделей
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FF4K Modele de utilitate înregistrate /
Registered utility models /

Зарегистрированные полезные модели

Orice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI o cerere motivată de anulare a modelului
de utilitate pe întreaga durată de valabilitate a acestuia, dacă nu este îndeplinită cel puţin una

din condiţiile prevăzute în Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica
Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

Any person concerned is entitled to file with the AGEPI a written reasoned declaration of cancella-
tion of a utility model for the whole term thereof, if any one of the conditions set out in the

Provisional Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Go-
vernment Decision No 456 of July 26, 1993 has not been met.

Любое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение против решения о регистрации
полезной модели на весь срок его действия, если не выполнено хотя бы одно из условий,

предусмотренных Временным положением об охране промышленной собственности в Республике
Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
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(21) u 2007 0031 (13) U
(51) Int. Cl.:  B42D 5/04 (2006.01)
                           B42D 5/00 (2006.01)
(22) 2007.12.20
(71) SOCIETATEA COMERCIALĂ “DIRAX-PLUS”

S.R.L., MD
(72) MALAHOV Dmitrii, MD
(74) GLAZACEVA Galina
(54) Agendă
(57) Modelul de utilitate se referă la articolele tipărite

cu destinaţie specială, în particular, la agende
şi poate fi utilizat în calitate de articol pentru
utilizarea zilnică în viaţa cotidiană sau în
activitatea de serviciu pentru sistematizarea şi
planificarea acţiunilor personale.
Agenda conţine o copertă (1), în interiorul
căreia sunt fixate diverse intercalări de mai
multe pagini, iar între pagini este amplasat un
semn de carte (2). Printre intercalările, care
constituie structura interioară a agendei,
figurează o intercalare calendaristică (3),
precum ş i o intercalare (4) de informaţie
publicitară. Pe fiecare pagină  a intercalării
calendaristice (3) sunt amplasate datele
privind  ziua săptămânii, data,  luna, anul,
precum şi alte date calendaristice. Suprafaţa
principală a paginii este liniată şi rezervată
pentru note.
Pe intercalarea (4) de informaţie publicitară
sunt amplasate blocuri (5) informaţionale de
referin ţă publicitare, care oferă informaţii
despre diverse organizaţ ii: domeniul de
activitate, adresa, telefonul. Pentru a atrage
atenţia asupra informaţiei prezentate inter-
calarea (4) de informaţ ie publicitară este
executată din hârtie de calitate superioară, iar
blocurile sunt  imprimate prin imprimare
policromă.

Revendicări: 4
Figuri: 2

*

*     *

(54) Daily notebook
(57) The utility model relates to the special-purpose

printings, particularly daily notebooks, and can
be used as articles for daily use in private life
or official work for systematizing and planning
the personal actions.
The daily notebook comprises a cover (1), in-
side which there are fixed different multi-sheet
inserts, and between the sheets it is placed a

bookmark (2). Among the inserts constituting
the inner structure of the daily notebook, is
present a calendar insert (3), as well as an
advertising information insert (4). On each
page of the calendar insert (3) there are placed
data determining the day of the week, the date,
the month, the year, as well as other calendar
data. The main area of the page is lined and
assigned for notes.
On the advertising information insert (4) there
are placed advertising-reference information
blocks (5) offering information about different
organizations: field of their activity, address,
telephone. In order to attract attention on the
presented information the advertising infor-
mation insert (4) is made of high-quality paper,
and the blocks are printed by multicolor printing.

Claims: 4
Fig.: 2

*

*     *

(54) Ежедневник
(57) Полезная модель относится к печатным

изделиям специального назначения, в
частности, к ежедневникам, и может быть
использована в качестве изделия еже-
дневного применения в быту или служебной
деятельности для систематизации и пла-
нирования персональных действий.
Ежедневник содержит обложку (1), внутри
которой закреплены  различные много-
листовые вкладки, а между листами рас-
положена закладка (2). В число вкладок,
составляющих внутреннюю структуру еже-
дневника, входит календарная вкладка (3),
а также вкладка (4) рекламной  инфор-
мации. На каждой странице календарной
вкладки (3) размещены данные, опреде-
ляющие день недели, число, месяц, год, а
также другие календарные данные. Основ-
ная площадь страницы разлинеена и отве-
дена для записей.
На вкладке (4) рекламной  информации
размещены рекламно-справочные инфор-
мационные блоки (5), предлагающие све-
дения о различных организациях: сфера их
деятельности, адрес, телефон.  Для привле-
чения внимания к представленной инфор-
мации вкладку (4) рекламной информации
выполняют из высококачественной бумаги,
а блоки печатают многоцветной печатью.
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П. формулы: 4
Фиг.: 2

(21) u 2008 0012 (13) U
(51) Int. Cl.:  C12Q 1/68 (2006.01)
(22) 2008.04.11
(71) GMC IP-HOLDING Ltd., VG
(72) VOLKOV Serghey Nikolaevich, RU; PIKOVSKY

Igor Alexandrovich, UA
(74) ANDRIEŞ Ludmila
(54) Microcip  biologic pentru identificarea

succesiunilor transgene de ADN şi complex
de măsurare

(57) Modelul de utilitate se referă la domeniul biologiei
moleculare şi ingineriei genetice, în particular la
un microcip biologic şi la un complex de
măsurare pentru identificarea succesiunilor
transgenice de ADN în materialul vegetal şi în
produsele pe baza acestuia.
Microcipul biologic include o micromatrice cu
celule, unele dintre care conţin oligonucleotide-
sonde imobilizate, altele conţin oligonucleotide
pentru controlul procedurii testării, iar terţele
conţin coloranţi fluorescenţi pentru direcţionarea
corectă a microcipului biologic la înregistrarea
rezultatelor. Microcipul conţine oligonucleotide-
sonde, care detectează promotorul 35S, gena
gus, promotorul nos, gena nptll, terminatorul ocs
şi marcherii lectin, zein, bar, cry1Ab, EPSPS, +K
şi –K. Prezenţa succesiunilor transgenice se
detectează prin hibridizare pe 10 oligonucleotide-
sonde selectate special, imobilizate pe micro-
cipurile biologice produse în acest scop.

           Revendicări: 3
Figuri: 5

*

*     *
(54) Biological microchip for identification of DNA

transgenic successors and measuring com-
plex

(57) The utility model relates to the field of molecular
biology and genetic engineering, in particular to a
biological microchip and to a measuring complex
for identification of DNA transgenic successors in
the vegetal material and products on base thereof.
The biological microchip includes a micromatrix
with cells, some of which contain immobilized oli-
gonucleotides-probes, others contain oligo-
nucleotides for test procedure control, and the
third ones contain fluorescent dyes for correct
orientation of the biological microchip when log-
ging the results. The microchip contains oligo-
nucleotide-probes detecting the 35S-promoter,
gus gene, nos promotor, nptll gene, ocs termi-
nator and lectin, zein, bar, cry1Ab, EPSPS, +K and
–K markers. Presence of transgenic successors
is revealed by hybridization on 10 specially cho-
sen oligonucleotides-probes, immobilized on
biological microchips produced for this purpose.

Claims: 3
Fig.: 5

*

*     *

(54) Биологический микрочип для иденти-
фикации трансгенных последователь-
ностей ДНК и измерительный комплекс

(57) Полезная модель относится к области моле-
кулярной биологии и генной инженерии, в
частности к биологическому микрочипу и
измерительному комплексу для идентифи-
кации трансгенных последовательностей ДНК
в растительном материале и продуктах на
основе такого материала.
Биологический микрочип включает микромат-
рицу с ячейками, одни из которых содержат
иммобилизованные олигонуклеотиды-зонды,
другие содержат олигонуклеотиды для кон-
троля процедуры тестирования, а третьи
содержат флуоресцентные красители для
правильной ориентации биологического
микрочипа при регистрации результатов.
Микрочип содержит олигонуклеотиды-зонды,
детектирующие 35S-промотор, ген  gus, про-
мотор nos, ген nptll, терминатор ocs и маркеры
lectin, zein, bar, cry1Ab, EPSPS, +K и –K.
Присутствие трансгенных последователь-
ностей обнаруживают путем гибридизации на
10 специально подобранных олигонуклеоти-
дах-зондах, иммобилизованных на изготовлен-
ных для этой цели биологических микрочипах.

            П. формулы: 3
            Фиг.: 5
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FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor 
de utilitate eliberate la 2008.09.30 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul certifi-
catului, 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  
hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate 

Nr. 
crt. 

(13) Cod 
ST. 3 OMPI 

(11) Nr.  
certificat 

(13) Cod 
ST. 16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

1 MD 175 I2 A61N 1/10 (2006.01)            
A61N 1/20 (2006.01) 

u 2007 0025 2007.11.20 5/2008 

2 MD 174 I2  A61B 17/3211 (2006.01)       
C22C 14/00 (2006.01)           
C22C 19/03 (2006.01) 

u 2008 0004 2008.01.15 5/2008 

3 MD 178 Z2   F16D 3/42 (2006.01) u 2008 0007 2008.02.22 5/2008 
 

 
 

ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  

numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării termenului de reînnoire,  
indicii de clasificare conform CIB, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea  

de înregistrare a modelului de utilitate 
Nr.  
crt. 

Cod  
ST. 3 
OMPI 

(16) Nr. 
certificat  

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(18) Data  
expirării 

termenului de 
reînnoire 

(51) Indici de clasificare (45) 
Nr. 

BOPI 

1 MD 86 u 2003 0019 2003.07.09 2013.07.09 G09F 3/03 (2006.01) 
 

12/2003 

2 MD 98 u 2003 0024 2003.08.18 2013.08.18 B32B 7/00 (2006.01)                
B32B 7/10 (2006.01)                
B32B 27/06 (2006.01) 

5/2004 
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VI 
Design industrial / Industrial Design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia  desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

P 

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certi-
ficatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele indus- 
triale reînnoite prin  procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin 
des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). Buletinul include atât datele 
bibliografice în limbile franceză şi engleză, cât şi reproducerile desenelor/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 Repuplica Moldova, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Repuplica 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. 

L 

Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued certificates on 
registration of industrial designs, and renewal industrial designs under the national procedure shall be 
published in this Section. 

Industrial designs registered and renewal under the Hague Agreement to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs “Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French and English and registered industrial design reproductions and is exposed 
in Internet on the WIPO site, accessible to the public. In the BOPI shall be published 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 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. 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 80

 
(11) Numărul certificatului 
 Certificate number 
(15)  Data înregistrării  
 Date of registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration validity 
(20) Numărul desenului/modelului industrial 
 Number of the industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of the deposit  
(22)  Data de depozit 
 Filing date of the deposit 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of exhibition priority 
(28)  Numărul de desene/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 the priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Filing date of the 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/modelului industrial 
 Publication date of the application on registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului/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/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Indication of the product 
(55)  Reprezentarea desenului/modelului industrial 
 Representation of the industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of application related by division 
(71)  Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the 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 the 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 the owner(s), code  

of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(74)  Numele mandatarului autorizat 
 Name of the attorney              
(80)  Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE  
LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 
ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate  

 Applications on registration of the published industrial designs 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare (semestrial) 

 List of published applications on registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
numerical index (half-yearly) 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications on registration of the industrial designs, grouped in accordance with the ICID 
classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor/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/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/modelelor industriale retrase  

 List of withdrawal industrial designs 

FC9L Lista desenelor/modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor/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/modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor/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/modelelor industriale  

 List of owners forfeited for non-payment of the issuance fee for the certificates of industrial design 
registration  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/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/modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications on registration of the industrial 
designs 

ric
îm

e persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
potriva înregistrării desenelori 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. 

O 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny
N

 person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
o 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within  
3 months following the date of publication of that requests in BOPI. 

A 

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 63



MD - BOPI 10/2008 (PARTEA I)                                             DESIGN 
 

(51) LOC (8) Cl. 01-01 
(21) f 2008 0052 
(22) 2008.06.18 
(28) 11 
(57) Culori revendicate: modelul 1 - galben, 

cafeniu-deschis; modelul 2 - galben, cafeniu-
deschis; modelul 3 - galben, cafeniu-
deschis; modelul 4 - galben, cafeniu-
deschis; modelul 5 - galben, cafeniu-
deschis; modelul 6 - galben, cafeniu-
deschis; modelul 7 - galben, cafeniu-

deschis; modelul 8 - galben, cafeniu-
deschis; modelul 9 - galben, cafeniu-
deschis; modelul 10 - cafeniu-deschis, 
cafeniu-închis; modelul 11 - galben, cafeniu-
deschis. 

(71) DARON-LUX S.R.L., MD 
Str. Varniţa nr. 14, bloc 1, MD-2023,  

            Chişinău, Republica Moldova 
(72) MOLDOVAN Aurica, MD    
(54) Biscuiţi 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 

  

1  2  3 
 

 

 

4  5 
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(21) f 2008 0052 
 

 

6  7 
 

 

8  9 
 

 

 
10  11 

 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 02-03 
(21) f 2008 0056 
(22) 2008.07.08 
(28) 2 
(71)(72) MILGROM Moisei, MD         

Bd. Larisa nr. 16, ap. 13, MD-3180, Bălţi, 

Republica Moldova 
JULEA Sergiu, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 7, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Chipiuri 
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(21) f 2008 0056 
(55) 
 

 

 
1.1  1.2 

 

 

 

 
1.3  1.4 

 

 

 

 
1.5  1.6 
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(21)   f 2008 0056 
 

 

2.1  2.2 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 06-01 
(21) f 2008 0051 
(22) 2008.06.17 
(28) 3 

(71) FABIANCA S.R.L., MD 
Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 10, of. 5,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(72) BOŢOLIN Victor, MD    
(54) Bănci pentru parcuri 

 
(55) 
 

 

 
1.1  1.2 

 
 

2.1 
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(21)   f 2008 0051 
 

 

 
2.2  2.3 

 
 

3.1 
 
 

 

3.2  3.3 
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(51) LOC (8) Cl. 09-03 
(21) f 2008 0050 
(22) 2008.06.13 
(28) 2 

(71)(72) GRECU Alexandru, MD  
1 str-lă Ştefan cel Mare nr. 15, MD-4400, 
Călăraşi, Republica Moldova 

(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Ambalaj pentru pizza-slice, cutie pentru 

pizza-slice 
 
(55) 
 

1.1 
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(21)   f 2008 0050 
 

1.2 
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(21)   f 2008 0050 
 

1.3 
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(21)   f 2008 0050 
 

1.4 
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(21)   f 2008 0050 
 

 

2.1  2.2 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2008 0049 
(22) 2008.06.03 
(28) 6 

(71)(72) DULGHIERU Olga, MD 
Str. Doina nr. 18, MD-6801, Ialoveni, 
Republica Moldova 

(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Etichete 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 

 
1 2 
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(21)   f 2008 0049 
 

3 
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(21)   f 2008 0049 
 

4 
 

5 
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(21)   f 2008 0049 
 

6 
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(51) LOC (8) Cl. 23-01 
(21) f 2008 0032 
(22) 2008.04.24 
(31) 2007503790 
(32) 2007.10.30 
(33) RU 
(28) 1 
(71) OBSHTSHESTVO S OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU "FIRMA "RATNA", 

RU 
B. Semenovskaya Str. 42/2-2, bldg. 2, 
105094 Moscow, Federaţia Rusă 

(72) KULIKOV Vladimir Mikhailovich, RU    
           ZAKHAROV Vladimir Alekseevich, RU    
(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Cartuş pentru filtrarea apei 

 
(55) 
 

   

1.1  1.2  1.3  1.4 
 

 

1.5  1.6 
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(51) LOC (8) Cl. 23-01 
(21) f 2008 0057 
(22) 2008.07.08 
(28) 1 
(71) OBSHTSHESTVO S OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU "FIRMA "RATNA", 
RU 

B. Semenovskaya Str. 42/2-2, bldg. 2, 
105094 Moscow, Federaţia Rusă 

(72) KULIKOV Vladimir Mikhailovich, RU    
           ZAKHAROV Vladimir Alekseevich, RU    
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Filtru de apă 

 
(55) 
 

  

1.1  1.2  1.3 
 

 

 
1.4  1.5 
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(51) LOC (8) Cl. 23-01 
(21) f 2008 0058 
(22) 2008.07.09 
(31) 2008501903 
(32) 2008.06.05 
(33) RU 
(28) 1 
(71) OBSHTSHESTVO S OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU "FIRMA "RATNA", 

RU 
B. Semenovskaya Str. 42/2-2, bldg. 2, 
105094 Moscow, Federaţia Rusă 

(72) KULIKOV Vladimir Mikhailovich, RU    
           ZAKHAROV Vladimir Alekseevich, RU    
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Filtru de apă 

 
(55) 
 

  

1.1  1.2  1.3 
 

 

 

   

1.4  1.5  1.6  1.7  1.8 
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(51) LOC (8) Cl. 25-03 
(21) f 2008 0053 
(22) 2008.06.18 
(28) 1 
(71) CEBACOT S.R.L., SOCIETATE  

COMERCIALĂ, MD 

Str. A. Mateevici nr. 27, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

(74) CIUBUC Iulia 
(54) Gheretă 

 
(55) 
 

 

 

 
1.1  1.2 

 

 

 

 
1.3  1.4 

 

 
1.5 
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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. 

certifi-
catului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale 
(nr. dese-

nului şi 
modelului 
industrial) 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 1070 2008.09.19 2012.07.12 f 2007 0050 2007.07.12 02-02, 
03 

4 TRANGA Andrei, MD 
Str. Ion Creangă nr. 14, 
bloc 1, ap. 1, MD-2069, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

4/2008 

2 1071 2008.09.23 2012.07.12 f 2007 0052 2007.07.12 06-01, 
03, 04 

7 TRANGA Andrei, MD 
Str. Ion Creangă nr. 14, 
bloc 1, ap. 1, MD-2069, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

4/2008 

3 1072 2008.09.26 2012.07.26 f 2007 0058 2007.07.26 07-01 3 BUZHOR Sergey, MD 
Str. Cireşilor nr. 65,  
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2008 

4 1073 2008.09.23 2012.08.15 f 2007 0062 2007.08.15 11-02 3 MUDREA Andrei, MD 
Str. Gheorghe Asachi 
nr. 30, ap. 4, MD-2028, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

4/2008 

5 1074 2008.09.23 2012.07.27 f 2007 0059 2007.07.27 19-04 1 TOMAŞ Galina, MD 
Str. Decebal nr. 72,  
bloc 5, ap. 21,  
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2008 

6 1075 2008.09.23 2012.07.13 f 2007 0055 2007.07.13 20-03 1 BRITISH AMERICAN 
TOBACCO-
MOLDOVA S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU 
CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Bucureşti nr. 67, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2008 

7 1076 2008.09.24 2011.12.29 f 2007 0002 2006.12.29 28-03 9 (1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 

9, 10 ) 

CIUNTU Elena, MD 
Str. Eminescu nr. 12, 
MD-4823, Goianul 
Nou, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2008 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în septembrie 2008 

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 1037 20-03 f 2007 0023 2007.03.26 1 PRODAN Ivan, MD 12/2007 
2 1044 01-01 f 2007 0034 2007.05.24 9 CHELIŞANŢ Nicolai, MD 7/2008 
3 1046 11-05 f 2007 0028 2007.04.11 1 SANELIT-PLUS S.R.L., MD 7/2008 
4 1047 12-08 f 2007 0031 2007.05.15 1 SHENYANG BRILLIANCE 

JINBEI AUTOMOBILE CO., 
LTD, CN 

7/2008 

5 1048 19-08 f 2007 0068 2007.09.05 2 ZINCENKO Alexandr, MD 7/2008 
6 1049 23-01 f 2007 0033 2007.05.21 1 MTS-PRODUKTE FUR DEN 

SCHWIMMBADBAU UND DIE 
UNTERWASSERTECHNIK 
GMBH, DE 

7/2008 

7 1050 25-01 f 2007 0027 2007.04.11 5 VLANIX-SM S.R.L., MD 7/2008 
8 1051 25-03 f 2007 0035 2007.04.17 1 ZARKHIN Mark Grigorovich, 

UA 
7/2008 

9 1052 25-03 f 2007 0036 2007.04.17 2 ZARKHIN Mark Grigorovich, 
UA 

7/2008 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se  publică  următoarele  date: numărul curent, numărul  certificatului, data expirării  termenului de  reînnoire, 

numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul  ţării conform 

normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
 Nr. de desene 
şi modele  

industriale reînnoite
(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(44)(45)
Nr.  

BOPI 

1 164 2013.09.30 0203 1998.09.30 15-03 1 S.A."MOLDAGROTEH-
NICA", MD 
Str. Industrială nr. 4,  
MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

3/1999 
10/1999

2 522 2013.09.24 f 2003 0086 2003.09.24 09-01 1 AGENŢIA 
AGROINDUSTRIALĂ 
"MOLDOVA-VIN", MD 
Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 162, MD-2004, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

10/2003
8/2004 

3 558 2013.06.05 f 2003 0044 2003.06.05 09-01 1 LAVINA GRUP S.R.L.,  
MD 
Str. 27 August nr. 96,  
MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

3/2004 
11/2004

4 579 2013.09.01 f 2003 0079 2003.09.01 09-01 3 ÎNTREPRINDEREA 
MIXTĂ UNITED WINE 
COMPANY S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2004 
4/2005 

5 587 2013.09.25 f 2003 0088 2003.09.25 09-01 1 UNITED WINE  
COMPANY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE  
MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2004 
3/2005 

6 657 2013.09.18 f 2003 0085 2003.09.18 09-01 1 LAVINA GRUP S.R.L.,  
MD 
Str. 27 August nr. 96,  
MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

12/2004
8/2005 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului  

de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)  
în care a fost publicată cererea de înregistrare  

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de 

desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabili-

tate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/069499 2007.11.12 

 
2007.05.30, 
000731443, 

EM 

IPAE-PROGAR-
DEN S.P.A., IT 

Scaun / Chair / Chaise 06-01 1 2012.11.12 4/2008 

2 DM/069502 2007.11.15 
 

2007.04.17, 
133 909, 

CH 

DENT & CO. AG 
(DENT & CO. 
SA) (DENT & 
CO. LTD), CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte de 
montre 

10-07 1 2012.11.15 4/2008 

3 DM/069525 2007.11.22 MILONAS A 
GEORGIOS, 
GR 

Profiluri pentru pereţii 
despărţitori / Profiles 
for curtain walls / 
Profilés pour cloisons 
de séparation 

25-01 41 2012.11.22 4/2008 

4 DM/069891 2008.01.24 
 

2007.09.21, 
074297, FR 

HASSAN 
ASSIA, FR 

Motiv care poate fi 
aplicat oriunde / 
Pattern to be affixed on 
all surfaces and 
materials / Motif á 
apposer sur tous 
supports 

99-00 1 2013.01.24 4/2008 

5 DM/069915 2008.03.25 BLANCPAIN 
SA, CH 

Părţi pentru ceasuri / 
Watch parts / Parties 
de montres 

10-07 3 2013.03.25 4/2008 

6 DM/069916 2008.03.25 MONTRES 
BREGUET S.A., 
CH 

Ceasuri / Watches / 
Montres 

10-02 3 2013.03.25 4/2008 

7 DM/069917 2008.03.25 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas / Watch / Montre 10-02 1 2013.03.25 4/2008 

8 DM/069920 2008.03.27 COMPAGNIE 
DES MONTRES 
LONGINES, 
FRANCILLON 
S.A. 
(LONGINES 
WATCH CO., 
FRANCILLON 
LTD.), CH 

Ceas, lunetă pentru 
ceas / Watch, watch 
bezel / Montre, lunette 
de montre 

10-02, 
07 

2 2013.03.27 4/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 DM/069921 2008.03.27 COMPAGNIE 

DES MONTRES 
LONGINES, 
FRANCILLON 
S.A. 
(LONGINES 
WATCH CO., 
FRANCILLON 
LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch bracelet / 
Bracelet de montre 

10-07 1 2013.03.27 4/2008 

10 DM/069922 2008.03.27 HAMILTON 
INTERNATIO-
NAL AG 
(HAMILTON 
INTERNATIO-
NAL SA) 
(HAMILTON 
INTERNATIO-
NAL LTD.), CH 

Cutie pentru ceas, 
cadran / Watch case, 
dial / Boîte de montre, 
cadran 

10-07 2 2013.03.27 4/2008 

11 DM/069923 2008.03.21 CAMACHO 
TONY, FR 

Plăci 
funerare/incinerare / 
Funeral/crematory 
plaques / Plaques 
funéraires/crémation 

99-00 2 2013.03.21 4/2008 

12 DM/069924 2008.03.27 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână, 
partea din spate a  
cutiei de ceas /  
Wristwatches, watch 
case back / Montres-
bracelets, dos de boîte 
de montre 

10-02, 
07 

4 2013.03.27 4/2008 

13 DM/069925 2008.03.27 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceas de mână, partea 
din spate a cutiei de 
ceas / Wristwatch, 
watch case back / 
Montre-bracelet, dos 
de boîte de montre 

10-02, 
07 

2 2013.03.27 4/2008 

14 DM/069926 2008.03.27 MONTRES 
BREGUET S.A., 
CH 

Cadran / Dial / Cadran 10-07 1 2013.03.27 4/2008 

15 DM/069927 2008.03.27 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-07 2 2013.03.27 4/2008 

16 DM/069929 2008.03.31 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD), CH 

Ceasuri de mână, 
cadrane / 
Wristwatches, dials / 
Montres-bracelets, 
cadrans 

10-02, 
07 

15 2013.03.31 4/2008 

17 DM/069930 2008.03.31 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) 
(MONTRES 
RADO S.A.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.03.31 4/2008 

18 DM/069931 2008.03.31 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 6 2013.03.31 4/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19 DM/069933 2008.03.31 OMEGA SA 

(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Butoane de manşetă / 
Cuff links / Boutons de 
manchettes 

02-07 1 2013.03.31 4/2008 

20 DM/069934 2008.03.31 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Bijuterii, în special 
inele, pandantive şi 
cercei / Jewelry, in 
particular rings, 
pendants and earrings 
/ Bijoux, notamment 
bagues, pendentifs et 
boucles d'oreilles 

11-01 12 2013.03.31 4/2008 

21 DM/069935 2008.03.31 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceas, montură pentru 
ceas / Watch, watch 
casing / Montre, 
caisson de montre 

10-02, 
07 

2 2013.03.31 4/2008 

22 DM/069938 2008.04.02 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.04.02 4/2008 

23 DM/069955 2008.03.13 
 

2008.01.25, 
864905000

1, EM; 
2008.01.25, 
864905000

2, EM 

KRÜGER 
GMBH & CO. 
KG, DE 

Ambalaje pentru 
produse alimentare / 
Packaging for 
foodstuffs / Emballages 
de produits 
alimentaires 

09-01 2 2013.03.13 4/2008 

24 DM/069981 2008.03.27 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) 
(MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.03.27 4/2008 

25 DM/069986 2008.04.14 
 

2007.12.03, 
134.531, 

CH 

MASAI 
MARKETING & 
TRADING AG, 
CH 

Talpă pentru 
încălţăminte / Shoe 
bottom / Dessous de 
chaussure 

02-04 1 2013.04.14 4/2008 

26 DM/070031 2008.01.09 ISTVÁN 
BOTOS, HU 

Ustensilă pentru curăţat 
/ Cleaning utensil / 
Ustensile de nettoyage 

07-05 1 2013.01.09 4/2008 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 

data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută  

de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele 
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
02-04 DM/069986 2008.04.14 

 
2007.12.03, 
134.531, CH 

MASAI MARKETING 
& TRADING AG, CH 

Talpă pentru 
încălţăminte / Shoe 
bottom / Dessous de 
chaussure 

1 2013.04.14 4/2008 

02-07 DM/069933 2008.03.31 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Butoane de manşetă / 
Cuff links / Boutons de 
manchettes 

1 2013.03.31 4/2008 

06-01 DM/069499 2007.11.12 
 

2007.05.30, 
000731443, 

EM 

IPAE-PROGARDEN 
S.P.A., IT 

Scaun / Chair / Chaise 1 2012.11.12 4/2008 

07-05 DM/070031 2008.01.09 ISTVÁN BOTOS, HU Ustensilă pentru 
curăţat / Cleaning 
utensil / Ustensile de 
nettoyage 

1 2013.01.09 4/2008 

09-01 DM/069955 2008.03.13 
 

2008.01.25, 
8649050001, 

EM;  
2008.01.25, 

8649050002, 
EM 

KRÜGER GMBH & 
CO. KG, DE 

Ambalaje pentru 
produse alimentare / 
Packaging for 
foodstuffs / 
Emballages de 
produits alimentaires 

2 2013.03.13 4/2008 

10-02 DM/069916 2008.03.25 MONTRES 
BREGUET S.A., CH 

Ceasuri / Watches / 
Montres 

3 2013.03.25 4/2008 

10-02 DM/069917 2008.03.25 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas / Watch / Montre 1 2013.03.25 4/2008 

10-02 DM/069930 2008.03.31 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO S.A.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.03.31 4/2008 

10-02 DM/069931 2008.03.31 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

6 2013.03.31 4/2008 

10-02 DM/069938 2008.04.02 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.04.02 4/2008 

10-02 DM/069981 2008.03.27 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.03.27 4/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-02, 
07 

DM/069920 2008.03.27 COMPAGNIE DES 
MONTRES 
LONGINES, 
FRANCILLON S.A. 
(LONGINES WATCH 
CO., FRANCILLON 
LTD.), CH 

Ceas, lunetă pentru 
ceas / Watch, watch 
bezel / Montre, lunette 
de montre 

2 2013.03.27 4/2008 

10-02, 
07 

DM/069924 2008.03.27 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceasuri de mână, 
partea din spate  a 
cutiei de ceas /  
Wristwatches, watch 
case back / Montres-
bracelets, dos de boîte 
de montre 

4 2013.03.27 4/2008 

10-02, 
07 

DM/069925 2008.03.27 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceas de mână, partea 
din spate a cutiei de 
ceas / Wristwatch, 
watch case back / 
Montre-bracelet, dos 
de boîte de montre 

2 2013.03.27 4/2008 

10-02, 
07 

DM/069929 2008.03.31 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Ceasuri de mână, 
cadrane / 
Wristwatches, dials / 
Montres-bracelets, 
cadrans 

15 2013.03.31 4/2008 

10-02, 
07 

DM/069935 2008.03.31 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceas, montură pentru 
ceas / Watch, watch 
casing / Montre, 
caisson de montre 

2 2013.03.31 4/2008 

10-07 DM/069502 2007.11.15 
 

2007.04.17, 
133 909, CH 

DENT & CO. AG 
(DENT & CO. SA) 
(DENT & CO. LTD), 
CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte de 
montre 

1 2012.11.15 4/2008 

10-07 DM/069915 2008.03.25 BLANCPAIN SA, CH Părţi pentru ceasuri / 
Watch parts / Parties 
de montres 

3 2013.03.25 4/2008 

10-07 DM/069921 2008.03.27 COMPAGNIE DES 
MONTRES 
LONGINES, 
FRANCILLON S.A. 
(LONGINES WATCH 
CO., FRANCILLON 
LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch bracelet / 
Bracelet de montre 

1 2013.03.27 4/2008 

10-07 DM/069922 2008.03.27 HAMILTON 
INTERNATIONAL 
AG (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
LTD.), CH 

Cutie pentru ceas, 
cadran / Watch case, 
dial / Boîte de montre, 
cadran 

2 2013.03.27 4/2008 

10-07 DM/069926 2008.03.27 MONTRES 
BREGUET S.A., CH 

Cadran / Dial / Cadran 1 2013.03.27 4/2008 

10-07 DM/069927 2008.03.27 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.03.27 4/2008 

11-01 DM/069934 2008.03.31 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Bijuterii, în special ine-
le, pandantive şi cercei / 
Jewelry, in particular 
rings, pendants and 
ear-rings / Bijoux, 
notam-ment bagues, 
penden-tifs et boucles 
d'oreilles 

12 2013.03.31 4/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
25-01 DM/069525 2007.11.22 MILONAS A 

GEORGIOS, GR 
Profiluri pentru pereţii 
despărţitori / Profiles 
for curtain walls / 
Profilés pour cloisons 
de séparation 

41 2012.11.22 4/2008 

99-00 DM/069891 2008.01.24 
 

2007.09.21, 
074297, FR 

HASSAN ASSIA, FR Motiv care poate fi 
aplicat oriunde / 
Pattern to be affixed 
on all surfaces and 
materials / Motif á 
apposer sur tous 
supports 

1 2013.01.24 4/2008 

99-00 DM/069923 2008.03.21 CAMACHO TONY, 
FR 

Plăci 
funerare/incinerare / 
Funeral/crematory 
plaques / Plaques 
funéraires/crémation 

2 2013.03.21 4/2008 

 

 
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, codul ţării 
conform normei ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite (numărul desenului  

şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI în care a fost publicată 
înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  

Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi  modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi  
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/043737 VIESSMANN WERKE GMBH &  

CO., DE 
4 2013.04.20(2R) 9/1998 4/2008 

2 DM/043744 ROLEX SA, CH 1 2013.04.21(2R) 9/1998 4/2008 
3 DM/043745 ROLEX SA, CH 1 2013.04.21(2R) 9/1998 4/2008 
4 DM/044163 FIT GMBH, DE 4 2013.05.15(2R) 11/1998 4/2008 
5 DM/044532 W. WILLPÜTZ 

KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS 
GMBH, DE 

8 2013.07.02(2R) 12/1998 4/2008 

6 DM/044539 WESTFÄLISCHE TEXTIL-
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

1 (11) 2013.07.03(2R) 12/1998 4/2008 

7 DM/044558 UNDERBERG KG, DE 2 2013.07.07(2R) 12/1998 4/2008 
8 DM/045060 HORTILUX SCHRÉDER B.V., 

NL 
FINANCIÈRE DES 
APPLICATIONS DE 
L'ELECTRICITÉ N.V., BE 

1 2013.07.02(2R) 2/1999 4/2008 

9 DM/046245 DAIMLER AG, DE 1 2013.07.24(2R) 5/1999 4/2008 
10 DM/062971 ALCAN TECHNOLOGY & 

MANAGEMENT LTD., CH 
9 2012.12.13(1R) 11/2003 4/2008 

11 DM/063415 HENKEL 
KOMMANDITGESELLSCHAFT 
AUF AKTIEN, DE 

1 2013.04.14(1R) 12/2003 4/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 
12 DM/063565 REHAU AG + CO, DE 9 2013.04.29(1R) 1/2004 4/2008 
13 DM/063729 THEBEN AG, DE 

SCHNEIDER ELECTRIC 
INDUSTRIES SAS, FR 

2 2013.04.22(1R) 2/2004 4/2008 

14 DM/063931 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.04(1R) 3/2004 4/2008 

15 DM/063933 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.04(1R) 3/2004 4/2008 

16 DM/063934 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.07.04(1R) 3/2004 4/2008 

17 DM/063935 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.07.04(1R) 3/2004 4/2008 

18 DM/063936 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.07.04(1R) 3/2004 4/2008 

19 DM/063940 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.07.04(1R) 3/2004 4/2008 

20 DM/063944 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.07(1R) 3/2004 4/2008 

21 DM/063945 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.07(1R) 3/2004 4/2008 

22 DM/063946 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.07(1R) 3/2004 4/2008 

23 DM/063947 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.07(1R) 3/2004 4/2008 

24 DM/063948 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.07(1R) 3/2004 4/2008 

25 DM/063950 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.07.08(1R) 3/2004 4/2008 

26 DM/063958 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

17 2013.07.08(1R) 3/2004 4/2008 

27 DM/063960 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.08(1R) 3/2004 4/2008 

28 DM/064078 RUBBERMAID COMMERCIAL 
PRODUCTS, FR 

3 2013.03.19(1R) 4/2004 4/2008 

29 DM/064408 DEZENT 
LEICHTMETALLRÄDER GMBH, 
DE 

1(1) 2013.07.11(1R) 5/2004 4/2008 

30 DM/064431 HENKEL 
KOMMANDITGESELLSCHAFT 
AUF AKTIEN, DE 

1 2013.04.14(1R) 5/2004 4/2008 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
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. 

 Î
 

n the Section there are published amendments produced in the legal state of the applications and 
titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; data 

relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, revalidated 
titles of protection; forfeiture of rights; data relating to the assignment, license, gage and franchise 
contracts; the errata. 

I 
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Lista modificărilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. depozit Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. BOPI Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 

019856 -  6/2008 
 

(730) 
DaimlerChrysler Corporation, 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
 

(730)  
DAIMLERCHRYSLER 
COMPANY LLC, (a limited 
liability company organized 
and existing under the laws 
of the State of Delaware), 
US 

2 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii  

020909 - 2/2008 
 

(730) 
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-română, MD 

(730) 
Î.C.S. "RENAISSANCE-
PERFECT" S.R.L., MD 
 

3 Cereri de  
înregistrare 
a mărcii  

020948 
021546 

- 
- 

3/2008 
5/2008 

 
 

(730) 
RÎBNIŢCHII VINNO-
CONIACINÎI COMBINAT, 
societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. Cernîşevski nr. 4,  
MD-5500, Rîbniţa, Republica 
Moldova 

(730)  
SOCIETATEA PE ACŢIUNI 
DE TIP ÎNCHIS "FABRICA 
DE VINURI ŞI CONIACURI 
DIN TIRASPOL "KVINT", 
MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

4 Marcă 005247 R 5080   5/1997 
11/1997 
12/2006 
  9/2008 

(730)  
I-STAT CORPORATION, US 

(730)  
Abbott Point of Care Inc., 
US 

5 Marcă 005943 5880    9/1997  
10/1998 

 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
6 Marcă 007353 6196 10/1998 

  3/1999 
  9/2008 

(730) 
"T.N.T. Holding" a Closed Joint 
Stock Company, RU 

(730)  
ZAO "FM Media group", RU 

7 Mărci 007466 
007467 

6314 
6315 

 

11/1998 
  4/1999 
   2/2001 

 

(730) 
P.O. Box 2515, M/C SB 70, 
Seal Beach, California 90740-
1515, Statele Unite ale Americii 
 

(730) 
2201 Seal Beach 
Boulevard, M/C 110-SB36, 
Seal Beach, California 
90740-1515, Statele Unite 
ale Americii 

8 Marcă 007724 6500  2/1999 
 7/1999 
12/2002  

(730) 
Park House, 15 Bath Road, 
Slough SL1 3UF, Anglia  

(730) 
Sefton Park, Stoke Poges, 
Slough SL2 4JS, Regatul 
Unit  

9 Marcă 007727 6546 2/1999 
8/1999 

 
 
 

(730) 
Întreprinderea Mixtă Moldo-
Spaniolă „GLASS CONTAINER 
COMPANY” S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 201, MD-2014, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730) 
Întreprinedrea Mixtă 
"GLASS CONTAINER 
COMPANY" S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 201,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova  

10 Marcă 007823 6588 3/1999 
8/1999 

 
 
 

(730) 
West Grand Boulevard and 
Cass Avenue, City of Detroit, 
State of Michigan 48202, 
Statele Unite ale Americii  

(730) 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii  

11 Marcă 007831 6608 4/1999 
9/1999  

 

(730) 
ALFA-NISTRU, societate pe 
acţiuni de tip închis, MD  

(730) 
SOCIETATEA PE ACŢIUNI 
"ALFA-NISTRU", MD  
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1 2 3 4 5 6 7 
12 Marcă 008399 6984 9/1999 

2/2000 
7/2007  

(730) 
Medtronic Emergency 
Response Systems, Inc., US  

(730) 
Physio-Control, Inc., US  

13 Marcă 008112 7488 3/2000 
9/2000 

 
 
 

(730) 
Str. Alecu Russo nr. 1, of. 417,  
MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Str. Lenin nr. 3,  
s. Doroţcaia, r-l Dubăsari, 
MD-4573, Republica 
Moldova  

14 Mărci 019857 
019858 

15823 
15824 

 

8/2007 
1/2008 

 
 
 

(730) 
DaimlerChrysler Corporation, 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
 

(730) 
DAIMLERCHRYSLER 
COMPANY LLC, (a limited 
liability company organized 
and existing under the laws 
of the State of Delaware), 
US 

15 Desen/ 
Model  
industrial 

f 2003 0009 517 10/2003 
  6/2004 

 
 
 

(73)  
VINIMPEX S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ 
MOLDO-BULGARĂ, MD    
Str. Frunze nr. 2, MD-6118,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica 
Moldova 
 

(73)  
ÎCS FABRICĂ DE VINURI 
ŞI CONIACURI „ЗОЛОТОЙ 
AИСТ” S.R.L., MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34, 
MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica 
Moldova 

16 Desene/ 
Modele  
industriale 
 

f 2003 0032 
 

f 2003 0041 

537 
 

553 

12/2003 
  8/2004 
2/2004 

10/2004  
 

(73) 
GRANDVIN S.R.L., MD    
Bd. Moscova nr. 9, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova  

(73)  
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
"UNITED WINE 
COMPANY" S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu  
nr. 5, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova  
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul şi data depozitului, numărul titlului de 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 017132 

2005.06.08 
 

14181 
 

  6/2006 
11/2006 

(730)   
Mission Pharmacal 
Company, US 
10999 IH 10 West, 
Suite 1000, San 
Antonio, Texas 
78230, Statele Unite 
ale Americii 

(730)   
Bayer HealthCare 
LLC, a Delaware 
limited liability 
company, US 
36 Columbia 
Road, Morristown, 
NJ 07962-1910, 
Statele Unite ale 
Americii 

1218 
2008.09.01 

 

2  Marcă 012220 
2002.12.04 

 

10534 
 

11/2003 
  5/2004 

(730)   
Olive Line 
International, S.L., 
ES 
Orense 85, 28020 
Madrid, Spania 
 

(730)  
ACENORCA 
ACEITUNERA 
DEL NORTE DE 
CÁCERES, 
SDAD. COOP. 
LTDA, ES 
Ctra. Pozuelo de 
Zarzón, s/n 10810 
Montehermoso 
(Cáceres), Spania 

1219 
2008.09.01 

 

3 Mărci 001506 
1994.02.16 

 
 

001505 
1994.02.16 

 

2R 372 
 

 
 

2R 373 
 

  7/1994 
  3/2006 
10/2006 
 
  7/1994 
  3/2006 
 8/2006 

(730)  
MILLER PRODUCTS 
COMPANY, US 
3939 West Highland 
Boulevard, 
Milwaukee, 
Wisconsin 53208, 
Statele Unite ale 
Americii 
 
 
 

(730)   
Miller Brewing 
International, 
Inc., corporaţie 
organizată 
conform legilor 
statului Delaware, 
US 
3939 West Highland 
Boulevard, 
Milwaukee, Wisconsin 
53208, Statele Unite 
ale Americii  

1220 
2008.09.01 

 

4 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 

019483 
2006.06.19 

   
  

       - 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/2008 
 
 
 
 
 
 
 

(730)   
SEDICO - MOLDOVA 
S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11,  
MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)  
QUALITY 
PHARMA S.R.L., 
întreprindere cu 
capital străin,  
MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, 
MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

1221 
2008.09.01 

 

5 Marcă 007983 
1998.07.10 

 

6665 
 

  4/1999  
10/1999 

(730)  
Raisio Oyj, FI 
Raisionkaari 55, 
21200 Raisio, 
Finlanda 

(730)   
Ravintoraisio Oy, FI 
Raisionkaari 55,  
21200 Raisio,  
Finlanda 

1222 
2008.09.11 

 

6 Mărci 000334 
1993.10.29 

 
005316 

1996.03.27 
 

R 1824 
 
 

R 5031 
 

  2/1995  
  8/1995 
 
  5/1997  
10/1997 
12/2001 

(730)  
AUSTIN, NICHOLS 
& CO., 
INCORPORATED (a 
Delaware 
corporation), US  
777 Westchester 
Avenue, White 
Plains, New York 
10604, Statele Unite 
ale Americii 

(730)   
PERNOD RICARD 
USA, LLC (an 
Indiana limited 
liability 
company), US 
100 Manhattanville 
Road, Purchase, New 
York 10577, Statele 
Unite ale Americii 

1223 
2008.09.11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Mărci 006492 

1997.03.28 
 
 

006716 
1997.05.26 

 
 

006491 
1997.03.27 

 
 

006467 
1997.01.27 

 
 

006468 
1997.01.27 

 
 

009669 
2000.09.29 

 
 

013766 
2003.10.20 

 
015733 

2004.11.17 
   

R 5674 
 
 
 

R 5884 
 
 
 

R 6011 
 
 
 

R 6059 
 
 
 

R 6060 
 
 
 

8163 
 
 
 

12010 
 
 

13275 
 

  1/1998  
  7/1998 
  5/2007 
  9/2008 
  5/1998  
10/1998 
  6/2007 
  9/2008 
  7/1998  
12/1998 
  6/2007 
  9/2008 
  8/1998  
  1/1999 
  2/2007 
  9/2008 
  8/1998  
  1/1999 
  2/2007 
  9/2008 
4/2001  
9/2001 
10/2004 
 9/2008 
11/2004  
4/2005 
9/2008 
10/2005  
  3/2006 
  9/2008 

(730)  
CHUPA CHUPS 
S.A.U., ES  
WTC Almeda Park 2, 
Plaça de la Pau, s/n., 
08940 Cornellá de 
Llobregat, Barcelona, 
Spania 
 

(730)  
Perfetti Van Melle 
SpA, IT 
Via XXV Aprile 7, 
20020 Lainate 
(MI), Italia 
  

1224 
2008.09.12 

 

8 Mărci 002486 
1994.07.13 

002639 
1994.07.29 

002640 
1994.07.29 

002642 
1994.07.29 

002643 
1994.07.29 

002645 
1994.07.29 

002487 
1994.07.13 

002910 
1994.08.10 

002324 
1994.07.07 

 
002325 

1994.07.07 
 

002327 
1994.07.07 

 
002328 

1994.07.07 
008870 

1999.09.21 

R 1192 
 

R 1224 
 

R 1225 
 

R 1227 
 

R 1228 
 

R 1230 
 

R 1764 
 

R 1779 
 

R 2972 
 
 

R 2973 
 
 

R 2975 
 
 

R 2976 
 

7476 
 

  4/1995 
11/2005 
  4/1995 
11/2005 
  4/1995 
11/2005 
  4/1995 
11/2005 
  4/1995 
11/2005 
  4/1995 
11/2005 
  8/1995 
11/2005 
  8/1995 
5/2005 
  8/1995  
  2/1996 
  5/2005 
  8/1995  
  2/1996 
  3/2005 
  8/1995  
  2/1996 
  3/2005 
  8/1995  
  2/1996 
  3/2000  
  8/2000 

(730)  
GENERAL 
ELECTRIC 
COMPANY, US 
 1 River Road 
Schenectady, New 
York, Statele Unite 
ale Americii 

(730) 
SABIC Innovative 
Plastics IP B.V., 
NL 
Plasticslaan 1, 
4612 PX Bergen 
op Zoom, Olanda 
  

1225 
2008.09.12 

 

9 Marcă 007511 
1998.01.28 
 

R 6429 
 

12/1998  
  6/1999 
  6/2008 

(730)   
Wyeth Holdings 
Corporation, 
corporaţie 
organizată şi 
existentă conform 
legilor statului 
Maine, US  
Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele 
Unite ale Americii 

(730)   
MEDA AB, SE 
Pipers Väg 2A, Box 
906, SE-170 09  
Solna, Suedia 

1226 
2008.09.15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10 Mărci 001377 

1994.02.02 
007517 

1998.01.29 
 

008249 
1998.11.04 

 
008891 

1999.10.07 

R 323 
 

R 6434 
 
 

6905 
 
 

7458 
 

  7/1994 
  6/2004 
12/1998  
  6/1999 
  6/2008 
  7/1999  
  1/2000 
  4/2004 
  2/2000 
  8/2000 

(730)  
Wyeth (corporaţie 
organizată şi 
existentă conform 
legilor statului 
Delaware), US  
Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey, 
07940, Statele Unite 
ale Americii 

(730)  
MEDA AB, SE 
Pipers Väg 2A, 
Box 906, SE-170 09 
Solna, Suedia 
  

1227 
2008.09.15 

 

11 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 

019859 
2006.08.29 

- 7/2008  
         

(730)   
TARGET 
ADVERTISING 
S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Independenţei  
nr. 7, bloc 2, ap. 18, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
Publicaţia 
Periodică  
Revista "АФИША 
ТВ" S.R.L., MD 
Str. Grenoble nr. 161, 
bloc 3, ap. 7,  
MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova  

1228 
2008.09.16 

 

12  Marcă 017294 
2005.06.28 

14278 
 

  7/2006  
12/2006 

(730) 
CUZNEŢOV Iurie, MD 
 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
AUK HOLDINGS 
LIMITED, CY 
Arch. Makariou III,  
134, Yiota Court, 1st 
Floor, Flat/Office  
102, P.C. 3021 
Limassol, Cipru  

1229 
2008.09.18 

 

13. Mărci 009256 
2000.04.17 
 
009258 
2000.04.17 
 
010054 
2001.03.07 
 

8282 
 
 

8284 
 
 

8522 
 
 

  6/2001  
12/2001 
  7/2008 
  6/2001  
11/2001 
  7/2008 
10/2001  
  3/2002 
7/2008 

(730)   
ESMALDA S.R.L., 
MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
Neruh Serghei, 
MD 
Str. M. Ceachir nr. 15, 
Chişinău, Republica 
Moldova  
 

1230 
2008.09.18 
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Lista contractelor de licenţă 
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 Marcă 16194 4/2008 (730) 
IT-IPPON S.R.L., 
MD 
Str. Igor Vieru nr. 2, 
bloc 1, ap. 42,  
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
Î.C.S. "MOREX 
IT" S.R.L., MD 
Str. Kiev nr. 6, 
bloc 1,  
MD-2068, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 
 

1. Licenţă 
neexclusivă parţială 
pentru clasele 09, 
35, 38. 
2. Termenul de 
acţiune - de la 
08.05.2008 până la 
30.06.2016. 
3. Teritoriul de 
acţiune a 
contractului - 
Republica Moldova. 

1234 
2008.09.19 

 
 

Contracte de licenţă reziliate 
 

Prin decizia nr. 7 din 01.09.2008 se reziliază contractul de licenţă exclusivă nr. 991 încheiat 
între licenţiarul SOLOVEI Alexandru, MD şi licenţiatul GLOBAL IMPEX S.R.L., MD, înregistrat la 
18.10.2006, referitor la marca nr. 12773, în temeiul cererii din 02.06.2008 de reziliere a contractului 
de licenţă exclusivă.  
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Lista contractelor de franchising 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

de protecţie, date despre franchiser, date despre partea franchisee, informaţii privind contractul de 
franchising, numărul şi data înregistrării contractului  

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de 

protecţie  

Franchiser Partea franchisee Informaţii privind  
contractul de franchising 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 12941 (730) 
TRANGA Andrei, MD 
Str. A. Crihan nr. 3, 
bloc 1, MD-2009, 
Chişinău, Republica 
Moldova   

(790) 
S.R.L. „AZAMET-
GRUP”, MD 
Str. Bugeacului nr. 23, 
or. Ceadîr-Lunga,  
Republica Moldova 

1) Dreptul de utilizare 
neexclusivă (licenţă 
neexclusivă) a mărcii  
nr. 12941 se acordă părţii 
franchisee pentru clasele:   
30 - pizza şi bază pentru 
pizza; sosuri şi umpluturi 
pentru pizza; 
35 - publicitate; 
gestionarea afacerilor 
comerciale; administrare 
comercială; lucrări de 
birou; comercializarea 
produselor; 
43 - cafenele, baruri, 
bistrouri, cofetării, cantine, 
pizzerii, restaurante; 
- inclusiv dreptul la 
experienţa comercială, 
informaţiei comerciale 
protejate (know-how) 
pentru marcarea de către 
partea franchisee a 
serviciilor în domeniul 
alimentaţiei publice. 
2) Termenul de acţiune a 
contractului: de la 
08.04.2008 până la 
08.04.2015. 
3) Teritoriul de acţiune – 
interiorul localului situat pe 
Prospectul Republicii  
nr. 20/15, or. Cahul, 
Republica Moldova. 

17 
2008.09.18 

 
 

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

 numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  
de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008  

privind brevetele de invenţie în baza căruia a fost respinsă cererea 

Nr.  
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Data hotărârii de 
respingere 

Art.  

1 MD a 2004 0057 2004.03.11 11/2005 2008.09.26 art. 16(4) 
2 MD a 2004 0214 2004.09.09 2/2006 2008.09.04 art. 6 
3 MD a 2005 0385 2005.12.22 8/2007 2008.09.04 art. 5 
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NF2A/NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, data depozitului, numele  
sau denumirea titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. brevet 

(22) 
Data depozit 

(73) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI  

Data încetării valabilităţii 

1 2218 2000.12.27 INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU 
PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE "Nicolae DIMO", MD 

2007.12.27 

 
 

Revalidări 
Cererea de brevet de invenţie cu numărul de depozit a 2007 0108 este revalidatăde la data de 
2007.04.23. 

 
KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul  

de restabilire), conform art. 61 din Legea nr. 50-XVI/2008 
(situaţia la 2008.10.31) 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform 
normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST. 3 OMPI (11) 
Nr. 

brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data 
încetării 

valabilităţii 
1 ABABII Tudor, MD 3094 a 2006 0107 2006.03.31 2008.03.31 
2 ANGHELICI Gheorghe, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; 

PISARENCO Sergiu, MD; MORARU Viorel, MD 
3093 a 2006 0085 2006.03.20 2008.03.20 

3 CABAC Vasile, MD 3203 a 2006 0105 2006.03.30 2008.03.30 
4 CABAC Vasile, MD 3245 a 2006 0103 2006.03.27 2008.03.27 
5 CERBARI Alexandru, MD; STAŞCOV Eugen, MD; PARASCA 

Dumitru, MD 
2743 a 2003 0078 2003.03.13 2008.03.13 

6 CLIŞCOVSCAIA Tatiana, MD 2230 a 2003 0077 2003.03.11 2008.03.11 
7 COMBINATUL DE MATERIALE DE CONSTRUCŢIE S.A. 

"MACON", MD 
3382 a 2005 0070 2005.03.10 2007.03.10 

8 COMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD 611 96-0077 1996.03.21 2008.03.21 
9 CREANGĂ Elena, MD 3161 a 2006 0095 2006.03.23 2008.03.23 

10 HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V., NL 1375 96-0389 1995.03.24 2008.03.24 
11 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 
2414 a 2003 0085 2003.03.19 2008.03.19 

12 INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2385 a 2003 0091 2003.03.28 2008.03.28 

13 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

2364 a 2003 0092 2003.03.31 2008.03.31 

14 ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA 
AGRICULTURII "MECAGRO", MD 

1834 a 2000 0053 2000.03.22 2008.03.22 

15 MILIGROM Moisei, MD 1363 98-0084 1998.03.31 2008.03.31 
16 PILUX & DANPEX A.G., GR 2344 a 2002 0160 2001.03.22 2008.03.22 
17 PÎRGARI Boris, MD; SCURTU Boris, MD; TACU Veaceslav, 

MD; BAIDAUZ Igor, MD; BASARAB Elvira, MD 
2871 a 2005 0074 2005.03.15 2008.03.15 

18 S.A. MOLDOVAHIDROMAŞ, MD 1073 95-0221 1995.03.24 2008.03.24 
19 STALEV Ion, MD 1357 97-0127 1997.03.21 2008.03.21 
20 SULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI 

Valeriu, MD 
1276 98-0066 1998.03.16 2008.03.16 

21 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
"NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2299 a 2003 0090 2003.03.27 2008.03.27 

22 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2147 a 2002 0097 2002.03.15 2008.03.15 
23 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2436 a 2003 0084 2003.03.18 2008.03.18 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (fără dreptul  

de restabilire), conform art. 61 din Legea nr. 50-XVI/2008 
(situaţia la 2008.10.31)  

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării 
conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,  

data încetării valabilităţii 

 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 BORŢOI Tudor, MD 2530 a 2003 0213 2003.09.02 2007.09.02 
2 BORŢOI Tudor, MD 2914 a 2003 0212 2003.09.02 2007.09.02 
3 DYCKERHOFF AG., DE 1327 95-0367 1995.08.11 2007.08.11 
4 EREMIA Nicolai, MD; DABIJA Tatiana, MD 2442 a 2003 0207 2003.08.21 2007.08.21 
5 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, 

MD 
2123 a 2002 0207 2002.08.19 2007.08.19 

6 LUPAN Ion, MD 1873 a 2001 0251 2001.08.01 2007.08.01 
7 MEREUŢĂ Ion, MD 2947 a 2005 0221 2005.08.02 2007.08.02 
8 TCACENCO Andrei Achim, MD 3131 a 2004 0195 2004.08.09 2007.08.09 
9 TCACENCO Andrei Achim, MD 3132 a 2004 0196 2004.08.09 2007.08.09 

10 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2202 a 2002 0198 2002.08.01 2007.08.01 
11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2334 a 2002 0213 2002.08.30 2007.08.30 
12 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2345 a 2002 0208 2002.08.20 2007.08.20 
13 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2525 a 2002 0214 2002.08.30 2007.08.30 
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FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase / 
Withdrawn applications for plant variety patent/ 
Отозванные заявки на патент на сорт растения 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul cererii, data depozitului, denumirea comună  
a plantei şi taxonul botanic, denumirea soiului, numele sau denumirea solicitantului, numele 

amelioratorilor, data retragerii cererii, articolul din Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 privind protecţia 
soiurilor de plante, în temeiul căruia a fost retrasă cererea 

Nr. 
crt. 

Nr. cererii/   
Data depozit     

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Data  
retragerii   

Temeiul 
retragerii 

No.  Application 
number/   
Filing date   

Common name  
(Botanical taxon) 
 

Variety 
denomination 
 

a.  Applicant  
b. Breeder                     

Date of 
withdrawal  

Grounds for 
withdrawal  

№ 
п/п 

Номер 
заявки/ 
Дата подачи 

Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

Наименование 
сорта 

а. Заявитель 
b. Селекционер                    

Дата 
отзыва 

Основание 
для отзыва 

1 2 3 4 5 6 7  
1 v 2003 0001 / 

2003.02.14 
ORZ DE TOAMNĂ 
(Hordeum vulgare L.) 
 
Winter barley  
(Hordeum vulgare L.) 
 
Озимый ячмень 
(Hordeum vulgare L.) 
 
 

Bţ 14-02 a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
b. CHIŞCA Maria, MD; 
POSTOLATII Alexei, MD; 
SERCHIZIUC Tatiana, 
MD; MAGALEAS Boris, 
MD; TARAN Mihail, MD; 
MAZUR Leonid, MD; 
VRONSCHIH Mihail, MD 

2008.10.31 art. 46(4)  
din Legea  
nr. 39-XVI/ 
2008 

2 v 2003 0002 / 
2003.02.14 

GRÂU DE TOAMNĂ 
(Triticum aestivum L.  
var. erythrospermum) 
 
Winter wheat  
(Triticum aestivum L. var. 
erythrospermum) 
 
Пшеница озимая 
(Triticum aestivum L. var. 
erythrospermum) 
 

Bţ 43-02 a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
b. POSTOLATII Alexei, 
MD; GĂINA Lidia, MD; 
UNTILĂ Ilie, MD; 
CORNIEŢ Svetlana, MD; 
MAZUR Leonid, MD; 
GOREA Valentin, MD; 
STAVĂR Lidia, MD 

2008.10.31 art. 46(4)  
din Legea  
nr. 39-XVI/ 
2008 

3 v 2003 0003 / 
2003.02.14 

GRÂU DE TOAMNĂ 
(Triticum aestivum  L. 
var. erythrospermum) 
 
Winter wheat (Triticum 
aestivum  L. var. 
erythrospermum) 
 
Пшеница озимая 
(Triticum aestivum L.  
var. erythrospermum) 
 

Bţ 44-02 a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
b. POSTOLATII Alexei, 
MD; GĂINA Lidia, MD; 
REŞETNICOVA Olga, MD; 
MAGALEAS Boris, MD; 
TARAN Mihail, MD; 
MAZUR Leonid, MD; 
VRONSCHIH Mihail, MD 

2008.10.31 art. 46(4)  
din Legea  
nr. 39-XVI/ 
2008 

4 v 2003 0004 / 
2003.02.14 

MĂZĂRICHE DE 
TOAMNĂ  
(Vicia villosa Roth.  
var. tipica) 
 
Winter vetch  
(Vicia villosa Roth.  
var. tipica) 
 
Вика озимая  
(Vicia villosa Roth.  
var. tipica) 

NEGRUŢA a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
b. AVADĂNII Larisa, MD; 
PROCOFIEVA Irina, MD; 
VOZIAN Valeriu, MD; 
TARAN Mihail, MD; 
BELEAEV Nina, MD 

2008.10.31 art. 46(4)  
din Legea  
nr. 39-XVI/ 
2008 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 v 2003 0041 / 

2003.04.30 
SFECLĂ DE ZAHĂR 
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var. altissima 
Doel.) 
 
Sugar beet  
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var. altissima 
Doel.) 
 
Сахарная свекла  
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var. altissima 
Doel.) 

ICCC 13 a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
b. CRIVCEANSCHI Victor, 
MD; GONCEAROV Iurii, 
MD; MIHAI Veaceslav, 
MD; ROJCO Valentina, 
MD; PÎSLARI Iurii, MD 

2008.10.31 art. 46(4)  
din Legea  
nr. 39-XVI/ 
2008 

6 v 2003 0043 / 
2003.04.30 

SFECLĂ DE ZAHĂR 
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var. altissima 
Doel.) 
 
Sugar beet  
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var. altissima 
Doel.) 
 
Сахарная свекла  
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var. altissima 
Doel.)  

ICCC 16 a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
b. CRIVCEANSCHI Victor, 
MD; GONCEAROV Iurii, 
MD; MIHAI Veaceslav, 
MD; ROJCO Valentina, 
MD; PÎSLARI Iurii, MD; 
COROTAŞ Vasile, MD 

2008.10.31 art. 46(4)  
din Legea  
nr. 39-XVI/ 
2008 

7 v 2003 0044 / 
2003.04.30 

SFECLĂ DE ZAHĂR 
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var. altissima 
Doel.) 
 
Sugar beet  
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var. altissima 
Doel.) 
 
Сахарная свекла  
(Beta vulgaris ssp. 
vulgaris var. altissima 
Doel.)  

ICCC 17 a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD 
b. CRIVCEANSCHI 
Victor,MD; GONCEAROV 
Iurii, MD; MIHAI 
Veaceslav, MD; ROJCO 
Valentina, MD; PÎSLARI 
Iurii, MD 

2008.10.31 art. 46(4)  
din Legea  
nr. 39-XVI/ 
2008 
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MM4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor 
de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen  

prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  
a certificatului de înregistrare, conform pct. 70 din 

Regulamentul Provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii 
industriale în Republica Moldova din 26.07.1993  

(situaţia la 2008.10.31) 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul 

certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. certificat 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 DAVID Gheorghe, MD 122 u 2005 0013 2005.03.30 2008.03.30 

 
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  

în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 46  
din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, data emiterii 
deciziei de retragere a cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. crt. (210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data emiterii deciziei de 
retragere 

Nr. BOPI 

1 017017 2005.05.23 2008.09.29 11/2007 
2 018272 2005.12.14 2008.09.29 11/2007 
3 018681 2006.02.06 2008.09.29 11/2007 
4 018826 2006.02.28 2008.09.29 11/2007 
5 019090 2006.04.05 2008.09.29 11/2007 
6 019473 2006.06.19 2008.09.29 11/2007 
7 019491 2006.06.19 2008.09.29 11/2007 
8 020031 2006.09.20 2008.09.29 11/2007 
9 020081 2006.09.30 2008.09.29 11/2007 

10 020294 2006.11.16 2008.09.29 11/2007 
11 020299 2006.11.17 2008.09.29 11/2007 
12 020312 2006.11.30 2008.09.29 11/2007 
13 020333 2006.11.20 2008.09.29 11/2007 
14 020350 2006.11.28 2008.09.29 11/2007 
15 020367 2006.11.28 2008.09.29 11/2007 
16 020380 2006.11.28 2008.09.29 11/2007 
17 020391 2006.12.14 2008.09.29 11/2007 
18 020397 2006.12.08 2008.09.29 11/2007 
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Lista mărcilor anulate conform art. 16(1)  
din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul de 

ordine al 
înregistrării 

(210) 
Numărul 

de 
depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 23 000354 PATHE 2008.02.09 KODAK S.A., FR 

26, rue Villiot, 75012, Paris, Franţa 
2 R 222 000579 MIKAL 2008.02.27 Bayer CropScience SA, FR 

55, avenue René Cassin, 69009 
Lyon, Franţa 

3 5984 007660 VALEA DE AUR   
ВАЛЕА ДЕ АУР 

2008.03.25 OLNAVI ENTERPRISES LIMITED, 
CY 
25, Spyrou Araouzou Street, 
Berengaria Building, 2nd floor, 
Limassol, Cipru 

4 5985 007661 LA PLOSCA DE 
CRICOVA    

ЛА ПЛОСКА ДЕ 
КРИКОВА 

2008.03.25 CRICOVA-ACOREX S.A., 
întreprindere mixtă (Moldova, S.U.A., 
Singapore), MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 
nr. 45, MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

5 5986 007662 VALEA CRUCII  
ВАЛЕА КРУЧИЙ 

2008.03.25 OLNAVI ENTERPRISES LIMITED, 
CY 
25, Spyrou Araouzou Street, 
Berengaria Building, 2nd floor, 
Limassol, Cipru 

6 5987 007663  2008.03.25 CRICOVA-ACOREX S.A., 
întreprindere mixtă (Moldova, S.U.A., 
Singapore), MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 
nr. 45, MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

7 6097 007632  2008.03.13 ACOREX WINE HOLDING S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Petru Ungureanu nr. 3,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, 
Republica Moldova 

8 6098 007633  2008.03.13 ACOREX WINE HOLDING S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Petru Ungureanu nr. 3,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, 
Republica Moldova 

9 6402 007590 ADDS LIFE TO 
THE LIFE OF 
YOUR DOG 

2008.02.23 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street,  McLean, Virginia 
22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

10 6403 007574 G 2008.02.25 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

11 6404 007575 ГРЁЗЫ 2008.02.25 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
12 6405 007576 Quintessence 2008.02.25 OENO-CONSULTING S.R.L., 

întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova 

13 6406 007577 GC 2008.02.25 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova 

14 6423 007619 megaDat 2008.03.10 MEGA Dat S.R.L., MD 
Str. Armenească nr. 55,  
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

15 6425 007664 JOOSTERS 2008.03.26 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 
22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

16 6445 007550 PLANET 1 2008.02.12 COMSAT CORPORATION, 
Corporaţia districtului Columbia, US 
6560 Rock Spring Drive, Bethesda, 
Maryland 20817,  
Statele Unite ale Americii 

17 6451 007537 ТАЙНЫЙ 
СОВЕТНИК 

2008.02.05 GB & Co., MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A,  
MD- 2024, Chişinău, Republica 
Moldova 

18 6453 007540 МУЖСКОЙ КЛУБ 2008.02.05 GB & Co., MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A,  
MD- 2024, Chişinău, Republica 
Moldova 

19 6460 007602 KLERVAL 2008.03.05 Aventis Holdings Inc., US 
3711 Kennett Pike, Suite 200, 
Greenville, Delaware 19807, Statele 
Unite ale Americii 

20 6471 007555 LANDINGS BY 
HOLIDAY INN 

2008.02.18 Six Continents Hotels, Inc., US 
3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 
30346, Statele Unite ale Americii 

21 6486 007600 FOTONEX 2008.03.03 FUJIFILM Corporation, JP 
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-
ku, Tokyo, Japonia 

22 6487 007613 RASPIN 2008.03.06 INTERNATIONAL FOODSTUFFS 
CO., AE 
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1, 
Sharjah, Emiratele Arabe Unite 

23 6488 007614 MARK-UP 2008.03.06 INTERNATIONAL FOODSTUFFS 
CO., AE 
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1, 
Sharjah, Emiratele Arabe Unite 

24 6489 007615 TRISTAR 2008.03.06 INTERNATIONAL FOODSTUFFS 
CO., AE 
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1, 
Sharjah, Emiratele Arabe Unite 

25 6494 007652 CONCORD 2008.03.19 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

26 6495 007653 ПИЛИГРИМ 2008.03.19 OENO-CONSULTING S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
27 6496 007654 КОНСУЭЛО 2008.03.19 OENO-CONSULTING S.R.L., 

întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

28 6513 007674  2008.03.31 PFIZER INC., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
235 EAST 42 STREET, NEW YORK 
10017, NEW YORK,  
Statele Unite ale Americii 

29 6552 007553 КАРАВЕЛЛА 
KARAVELĂ 

2008.02.19 ORHEI-VIT, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. Boris Glavan nr. 10, MD-3502, 
Orhei, Republica Moldova 

30 6601 007702 IZVORUL SFÎNT 2008.03.19 NELI-Ţ.I.J. S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 42, of. 506/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova 

31 6603 007589 BĂLŢIMETREUT 
FENIX A DOUA 

VIAŢĂ A 
METALULUI 

2008.02.20 BĂLŢIMETREUT S.A., MD 
Str. Boris Glavan nr. 1,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

32 6786 007588 BN BASARABIA 
NORD 

2008.02.20 BASARABIA NORD S.A., MD 
Bd. Victoriei nr. 90,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

33 6988 007625 Banat 2008.03.12 BANAT FIRÇA VE PLÂSTIK SANAYI 
ANONIM ŞIRKETI, TR 
Seyrantepe, Imamçeşme Cad. Geçici 
48. Sok. No: 10 4. Levent, Turcia 

34 7104 007689 ДРЕВНЯЯ 
СТОЛИЦА 

2008.03.30 GB & Co S.R.L.,  companie, 
întreprindere mixtă moldo-britanică, 
MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A,  
MD-2024, Chişinău, Republica 
Moldova 

35 7128 007620 M Moldova-on-
Line 

2008.03.10 MEGADAT.COM S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.73,  
MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova 

36 7198 007591 Banjo 2008.02.23 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street McLean, Virginia 
22101-3883, Statele Unite ale 
Americii 

37 7202 007650 MEDISENSE 2008.03.18 Abbott  Laboratories, US 
Abbott Park, Illinois 60064, Statele 
Unite ale Americii 

38 7542 007530 VINORUM 2008.02.11 "VINORUM HOLDINGS" LTD., GI 
28 Irish Town, Gibraltar 

39 7543 008151 DK 2008.03.19 DK-INTERTRADE S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Korolenko nr. 6, MD-5301, 
Vulcăneşti, Republica Moldova 

40 7560 007534 ПИРАТСКИЙ 
ПОГРЕБОК 

2008.02.05 GB & Co. S.R.L.,  companie, 
întreprindere mixtă moldo-britanică, 
MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova 

41 7561 007538 ТАЙНАЯ 
ВЕЧЕРЯ 

2008.02.05 GB & Co. S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
42 7674 007646  2008.03.05 ARC, editură, asociaţie obştească, 

MD 
Str. George Meniuc nr. 3,  
MD-2009, Chişinău, Republica 
Moldova 

43 7728 007659 Alcedar 2008.03.25 NEO-PACK S.R.L., firmă, MD 
Str. Ginta Latină nr. 5, ap. 54,  
MD-2044, Chişinău, Republica 
Moldova 

44 8378 007618  2008.03.10 BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă 
Moldova-SUA, MD 
Str. Independenţei nr. 37,  
MD-6201, Sîngerei, Republica 
Moldova 

45 9524 007641 ЧЕРЕМУШКИ 2008.03.17 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Korolenko nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, UTAG, 
Republica Moldova 

46 9526 007643 ЦАРИЦЫНСКОЕ 2008.03.17 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Korolenko nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, UTAG, 
Republica Moldova 

47 9527 007649  2008.03.26 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Korolenko nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, UTAG, 
Republica Moldova 

48 9528 007668  2008.03.13 WEST WORLDWIDE CORP. S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 26,  
MD-4400, Calăraşi, Republica 
Moldova 
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FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),  
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data  
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2007 0002 2006.12.29 1 (6 ) 2008.09.24 1/2008 
2 f 2007 0026 2007.03.29 2 2008.09.23 1/2008 
3 f 2007 0030 2007.04.27 1 2008.09.23 2/2008 
4 f 2007 0032 2007.05.15 3 2008.09.24 2/2008 

 
MK4L Lista certificatelor de înregistrare  

a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 
(situaţia la 2008.10.01) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform  
normei ST. 3 OMPI, numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit,  

data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

 (22) Data 
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului de 

valabilitate 
1 PEPSICO INC., US 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, 
Statele Unite ale Americii 

130 0160 1998.03.23 2008.03.23 

2 "POLY PACK INTERNATIONAL", SOCIETATE  
PE ACŢIUNI, MD 
Str. Cameniţa nr. 2 V, MD-2047, Chişinău,  
Republica Moldova 

134 0170 1998.03.20 2008.03.20 

3 CUZNEŢOV Iurie, MD    
Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, Chişinău, 
 Republica Moldova 

528 f 2003 0024 2003.03.10 2008.03.10 

4 TECCA S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Lenin nr. 2, MD-3819, s. Congaz, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

535 f 2003 0021 2003.03.05 2008.03.05 

5 ALFA-PLAST S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

543 f 2003 0025 2003.03.14 2008.03.14 

 
Lista duplicatelor certificatelor  

de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, titularul,  

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(11) Nr. 
certificatului 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI 

1 998 SMIRNOV ALEXANDR, MD 
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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 care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. depozit Nr. 
BOPI 

Publicat Se va citi 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Brevet 

de 
invenţie 

3705 a 2007 0305 9/2008 (57) Invenţia se referă la 
tehnologia de producere a 
materialelor nanostructurate, în 
special la procedee de obţinere 
a nanostructurilor prin tratament 
electrochimic, care pot fi 
aplicate în micro-, opto- şi nano-
electronică. 
Procedeul de obţinere a 
nanostructurilor tubulare de oxid 
de aluminiu pe suport de 
aluminiu include decaparea 
electrochimică a unei folii de 
aluminiu într-un electrolit, 
totodată decaparea 
electrochimică se efectuează 
într-o soluţie apoasă de sulfat 
de nichel cu concentraţia de 
0,5…3,0 g/ml la temperatura de 
15…40˚C şi tensiunea 
curentului de 35…50 V, cu 
corodarea chimică ulterioară 
într-o soluţie apoasă de acid 
ortofosforic cu concentraţia de 
5,0…15,0 g/ml la temperatura 
de 20…50˚C. 
 
 
 

*     * 
* 

(57) The invention relates to the 
technology for producing 
nanostructured materials, in 
particular to electrochemical 
processes for obtaining 
nanostructures that can be 
applied in micro-, opto- and 
nanoelectronics. 
The process for obtaining 
tubular aluminum oxide 
nanostructures on aluminum 
support includes the 
electrochemical etching of an 
aluminum foil in an electrolyte, 
at the same time the 
electrochemical etching is 
carried out into an aqueous 
solution of nickelous sulphate 
with a concentration of 0,5…3,0 
g/ml at the temperature of 
15…40°C and current voltage of 
35…50 V, with subsequent 
chemical etching into an 
aqueous solution of 
orthophosphoric acid with a 
concentration of 5,0…15,0 g/ml 
at the temperature of 20…50°C. 
 
 

 
*     * 

* 

(57) Invenţia se referă la 
tehnologia de producere a 
materialelor nanostructurate, 
în special la procedee de 
obţinere a nanostructurilor prin 
tratament electrochimic, care 
pot fi aplicate în micro-, opto- 
şi nanoelectronică. 
Procedeul de obţinere a 
nanostructurilor tubulare de 
oxid de aluminiu pe suport de 
aluminiu include decaparea 
electrochimică a unei folii de 
aluminiu într-un electrolit, 
totodată decaparea 
electrochimică se efectuează 
într-o soluţie apoasă de sulfat 
de nichel cu concentraţia de 
0,5…3,0 g/100 ml la 
temperatura de 15…40˚C şi 
tensiunea curentului de 
35…50 V, cu corodarea 
chimică ulterioară  într-o 
soluţie apoasă de acid 
ortofosforic cu concentraţia de 
5,0…15,0 g/100 ml la 
temperatura de 20…50˚C. 
 
 

*     * 
* 

(57) The invention relates to 
the technology for producing 
nanostructured materials, in 
particular to electrochemical 
processes for obtaining 
nanostructures that can be 
applied in micro-, opto- and 
nanoelectronics. 
The process for obtaining 
tubular aluminum oxide 
nanostructures on aluminum 
support includes the 
electrochemical etching of an 
aluminum foil in an electrolyte, 
at the same time the 
electrochemical etching is 
carried out into an aqueous 
solution of nickelous sulphate 
with a concentration of 
0,5…3,0 g/100 ml at the 
temperature of 15…40°C and 
current voltage of 35…50 V, 
with subsequent chemical 
etching into an aqueous 
solution of orthophosphoric 
acid with a concentration of 
5,0…15,0 g/100 ml at the 
temperature of 20…50°C. 
 

 
*     * 

* 
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(57) Изобретение относится к 
технологии производства 
наноструктурированных 
материалов, в частности, к 
электрохимическим cпособам 
получения наноструктур, 
которые могут найти 
применение в микро-, опто- и 
наноэлектронике. 
Способ получения трубчатых 
наноструктур окиси алюминия 
на алюминиевой подложке 
включает электрохимическое 
травление алюминиевой 
фольги в электролите, при 
этом электрохимическое 
травление осуществляют в 
водном растворе 
сернокислого никеля с 
концентрацией 0,5…3,0 г/мл 
при температуре 15…40˚С и 
напряжении тока 35…50 V, c 
последующим химическим 
травлением в водном 
растворе ортофосфорной 
кислоты c концентрацией 
5,0…15,0 г/мл при 
температуре 20…50˚С. 
 

(57) Изобретение относится 
к технологии производства 
наноструктурированных 
материалов, в частности, к 
электрохимическим 
cпособам получения 
наноструктур, которые могут 
найти применение в микро-, 
опто- и наноэлектронике. 
Способ получения 
трубчатых наноструктур 
окиси алюминия на 
алюминиевой подложке 
включает 
электрохимическое 
травление алюминиевой 
фольги в электролите, при 
этом электрохимическое 
травление осуществляют в 
водном растворе 
сернокислого никеля с 
концентрацией 0,5…3,0 г/100 
мл при температуре 
15…40˚С и напряжении тока 
35…50 V, c последующим 
химическим травлением в 
водном растворе 
ортофосфорной кислоты c 
концентрацией 5,0…15,0 
г/100 мл при температуре 
20…50˚С. 

2 Cerere 
de înre-
gistrare 
a mărcii 

 

- 021375 5/2008 
 

(730) ZERNOFF 
S.R.L.,societate comercială, 
MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, 
MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730) ZERNOFF S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 161 A,  
MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

3 Cerere  
de înre- 
gistrare 
a mărcii 

- 021542 5/2008 
 

(730) 
Agregatnaya str., 1A/18,  
g. Kursk, Federaţia Rusă 

(730) 
2 Agregatnaya str., 1A/18,  
g. Kursk, Federaţia Rusă 
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VIII 
La Comisia de Apel a AGEPI 

 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind: 

 Rezultatele examinării contestaţiilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI. 
 Conform Regulamentului Comisiei de Apel a AGEPI, orice decizie referitoare la protecţia 

obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau 
prin reprezentanţii în proprietate industrială) sau de către persoane terţe. 

 Contestaţiile depuse la Comisia de Apel a AGEPI privind anularea înregistrării mărcii nefolosite 
în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani.  

 Cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcii depuse la Comisia de Apel a AGEPI, respinse şi 
mărcile recunoscute notorii în Republica Moldova. 

 Conform Regulamentului privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produse şi/sau de servicii, 
oricare persoană este în drept în termen de 3 luni de la data publicării informaţiei privind cererea 
să depună o contestaţie la Comisia de Apel împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii. 

 

In the Section are published the following information: 

 The results of the examination of appeals filed with the Appeal Board of AGEPI. 
 According to the Regulations of the Appeal Board of AGEPI any decision referred to the 

protection of industrial property protection objects can be appealed by the applicants/owners 
(directly or by the representative in industrial property) or by third parties. 

 The oppositions concerning the cancellation of the trademarks registration after an uninterrupted 
period of  at least 5 years of non-use, submitted to the Appeals Board of AGEPI. 

 The applications for recognition of the well-known trademarks filed with the Appeal Board of 
AGEPI, rejected and the well-known marks in the Republic of Moldova 

According to the Regulations on well-known trademarks recognition on products and/or services 
any person has right to file an appeal with the Appeal Board against the recognition of the 
notoriety of the filed trademark during 3 months from the date of publishing the information on the 
application. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel  
în octombrie 2008 

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 

Ярмарка 
кроссвордов 

 
014858 

2004.04.06 
Nr. certificat 

12391 
PIT Evghenii, UA 

"LIGA-
PRESEI" 

S.R.L., MD 

2008.03.21 
Privind anularea 

parţială a 
înregistrării 

mărcii 

2008.10.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare înregistrarea 
mărcii nr. certificat 12391. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

2 Marcă naţională 
ИРИСА  

 
014859 

2004.04.06 
Nr. certificat 

12392 
PIT Evghenii, UA 

"LIGA-
PRESEI" 

S.R.L., MD 

2008.03.21 
Privind anularea 

parţială a 
înregistrării 

mărcii 

2008.10.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare înregistrarea 
mărcii nr. certificat 12392. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

3 Marcă naţională 
Созвездие 
сканвордов  

 
014860 

2004.04.06 
Nr. certificat 

12393 
PIT Evghenii, UA 

"LIGA-
PRESEI" 

S.R.L., MD 

2008.03.21 
Privind anularea 

parţială a 
înregistrării 

mărcii 

2008.10.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare înregistrarea 
mărcii nr. certificat 12393. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

4 Marcă naţională 
Королевство  
кроссвордов 

 
016249 

2005.02.18 
Nr. certificat 

13551 
PIT Evghenii, UA 

"LIGA-
PRESEI" 

S.R.L., MD 

2008.03.21 
Privind anularea 

parţială a 
înregistrării 

mărcii 

2008.10.02 1.  Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2.  Se menţine în vigoare înregistrarea 
mărcii nr. certificat 13551. 
3.  Se transmite dosarul în arhivă. 
 

5 Marcă naţională 
Букет  

сканвордов 
  

016250 
2005.02.18 
Nr. certificat 

13552 
PIT Evghenii, UA 

"LIGA-
PRESEI" 

S.R.L., MD 

2008.03.21 
Privind anularea 

parţială a 
înregistrării 

mărcii 

2008.10.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare înregistrarea 
mărcii  nr. certificat 13552. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

6 Marcă naţională 
Ярмарка 
досуга  

 
016251 

2005.02.18 
Nr. certificat 

13553 
PIT Evghenii, UA 

"LIGA-
PRESEI" 

S.R.L., MD 

2008.03.21 
Privind anularea 

parţială a  
înregistrării 

mărcii 

2008.10.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare înregistrarea 
mărcii  nr. certificat 13553. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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1 2 3 4 5 6 
7 Marcă naţională 

Созвездие 
развлечений 

 
016252 

2005.02.18 
Nr. certificat 

13554 
PIT Evghenii, UA 

"LIGA-
PRESEI" 

S.R.L., MD 

2008.03.21 
Privind anularea 

parţială a 
înregistrării 

mărcii 

2008.10.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare înregistrarea 
mărcii nr. certificat 13554. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

8 Marcă naţională 
FLOWER SHOP 

 
018583 

2006.01.18 
 

Statestrong 
Limited, GB 

Statestrong 
Limited, GB 

2007.09.19 
Împotriva 

deciziei de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.10.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.05.08. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

9 Marcă naţională 

 
018784 

2006.02.17 
 

Statestrong 
Limited, GB 

Statestrong 
Limited, GB 

2007.12.28 
Împotriva 

deciziei de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.10.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.09.14. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

10 Marcă naţională 

 
017073 

2005.05.30 
 

Nemiroff 
IntellectualPro-

perty 
Establishment, LI 

Nemiroff 
IntellectualPro-

perty 
Establishment, 

LI 

2008.01.10 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.10.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.09.26. 
3.  Se transmite dosarul în arhivă. 
 

11 Marcă naţională 

 
 

021314 
2007.05.30 

 
GLEMUS-COM 

S.R.L., MD 

GLEMUS-
COM S.R.L., 

MD 

2008.03.13 
Împotriva 

deciziei de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.10.02 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.01.31 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii pentru serviciile 
din clasele 35 şi 43 revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

12 Marcă naţională 
ARTA VINULUI 

 
020634 

2007.01.25 
 

STEŢCO 
Alexandru, MD 

STEŢCO 
Alexandru, 

MD 

2008.04.08 
Împotriva 

deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2008.10.02 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2008.01.14 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii "ARTA 
VINULUI" pentru produsele din clasa 33 
revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

13 Marcă naţională 
METROZOL 
METРОЗОЛ 

 
020402 

2006.12.01 
BOSNALIJEK, 
Pharmaceutical 

BOSNALIJEK, 
Pharmaceuti- 

cal and 
Chemical 

Industry, Joint 
Stock 

Company, BA 

2008.04.15 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.10.02 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2007.12.24 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii pentru "produse 
farmaceutice antibacteriene şi 
antiprotozoice" din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
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and Chemical 
Industry, Joint 

Stock Company, 
BA 

 

14 Marcă naţională 
БАСАРАБ 

 
018414 

2005.12.28 
 

Basarab Igor, 
MD 

Basarab Igor, 
MD 

2008.01.09 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.10.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.09.24. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

15 Marcă naţională 

 
020971 

2007.04.02 
 

Otcrîtoe 
Acţionernoe 
Obscestvo 

Kompaniia "Mai", 
RU 

Otcrîtoe 
Acţionernoe 
Obscestvo 
Kompaniia 
"Mai", RU 

2008.05.12 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.10.03 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2008.02.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii pentru 
produsele din clasele 05 şi 30 revendicate în 
cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

16 Marcă naţională 

 
020976 

2007.04.02 
 

Otcrîtoe 
Acţionernoe 
Obscestvo 

Kompaniia "Mai", 
RU 

Otcrîtoe 
Acţionernoe 
Obscestvo 
Kompaniia 
"Mai", RU 

2008.05.12 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.10.03 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2008.02.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii pentru 
produsele din clasele 05 şi 30 revendicate în 
cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

17 Marcă naţională 

 
020308 

2006.11.24 
 

MOLDCELL 
S.A., 

întreprindere 
mixtă, MD 

Orange 
Personal 

Communicati- 
ons Services 
Limited, GB 

2008.02.28 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2008.10.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.06.02 şi se înregistrează marca 
solicitată pentru toate serviciile din clasele 
35, 38, 41 şi 45 revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

18 Marcă naţională 

 
017196 

2005.06.15 
 

OLMOSDON 
S.R.L., MD 

LUCAS 
INDUSRIES 
LIMITED, GB 

2007.04.28 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2008.10.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.06.17 şi se înregistrează marca 
solicitată pentru toate produsele din clasele 
07, 12 şi pentru serviciile "lucrări de birou" 
din clasa 35 revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
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1 2 3 4 5 6 
19 Marcă naţională 

КИСЛИНКА 
 

020039 
2006.09.20 

 
DOTCHIRNE 

PIDPRIEMSTVO 
KONDITERSKA 
KORPORATZIA 
„ROSHEN”, UA 

DOTCHIRNE 
PIDPRIEM- 

STVO 
KONDITER- 

SKA 
KORPORATZIA 
„ROSHEN”, UA 

2008.05.15 
Împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.10.03 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.01.28 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii pentru 
produsele din clasa 30 revendicate în cerere, 
în temeiul prevederilor art. 6 quinquies al 
Convenţiei de la Paris pentru protecţia 
proprietăţii intelectuale, conform înregistrării 
mărcii în ţara de origine. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

20 Marcă 
internaţională 

Modelling Clay 
 

IR 885 897 
2006.02.23 

 
Hans 

Schwarzkopf & 
Henkel GmbH & 

Co. KG, DE 

Hans 
Schwarzkopf 

& Henkel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2008.05.12 
Împotriva 

deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2008.10.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.08.01. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 
 

21 
 
 
 
 
 

Marcă naţională 
MAGENTA 

 
018480 

2006.01.12 
 

DULCEVIS 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

Magenta 
Consulting 
S.R.L, MD 

2008.01.29 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2008.10.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.06.18 şi se înregistrează marca 
solicitată pentru toate produsele din clasa 30 
şi pentru următoarele servicii din clasa 35: 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor revendicate în 
cerere. 
3. Se restituie contestatarului taxa achitată 
în plus de 64 Euro din 2008.07.28. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

22 
 
 
 
 
 
 

Desene şi 
modele 

industriale  
 

Etichetă 
 

f 2004 0165 
2004.11.10 
Nr. certificat  

972 
 

„JEMCIUJINA”  
S.R.L., MD 

JEMCIUJINA  
S.R.L., MD 

2008.05.19 
Privind 

restabilirea in 
drepturi 

2008.10.03 1. Se restabileşte în drepturi titularul privind 
certificatul de înregistrare nr. 972,  
nr. depozitului f 2004 0165 din   2004.11.10. 
2. Se abrogă Hotărârea din 2008.04.21. 
3. În termen de până la o lună de la data 
adoptării prezentei hotărâri solicitantul va 
achita taxa pentru repunerea în drepturi - 
100 Euro  (p.78, Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997, cu modificările ulterioare), taxa 
pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului 
de înregistrare a desenului/modelului 
industrial pe un termen de 5 ani (pentru un 
desen/model) - 70 Euro (p. 50, Taxele pentru 
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale) 
şi taxa neplătită în termenul prevăzut - 35 
Euro (p. 18, Regulamentul privind aplicarea 
taxelor pentru serviciile cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor de 
proprietate industrială, aprobat prin ordinul 
Directorului General nr. 63 din 2006.05.29), 
în total - 205 Euro. (Notă: pentu taxele 
menţionate în  
p. 50 şi p. 18 pot fi aplicate scutiri conform  
p. 22(b) din Regulamentul menţionat).  
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
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X
Monitor

În această Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului General al

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the
Republic of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director

General of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base
thereof.

В данном Разделе публикуются издаваемые Президентом, Парламентом и Правительством
 Республики Молдова документы, регламентирующие охрану интеллектуальной собственности

в республике, приказы Генерального директора AGEPI, официальные сообщения и комментарии.
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NOI FORMULARE-TIP REFERITOARE LA BREVETUL DE INVENŢIE  
ŞI LA BREVETUL DE INVENŢIE  DE SCURTĂ DURATĂ 

 

În scopul implementării prevederilor Legii nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor 
şi al efectuării procedurilor iniţiate de solicitanţi, titulari sau de reprezentanţii acestora în faţa AGEPI, 
prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 106 din 03.10.2008 au fost aprobate noile formulare-tip 
privind depunerea cererilor, examinarea şi alte acţiuni ce ţin de protecţia invenţiilor. 

 

Lista formularelor-tip 
 

Nr. crt. Formularul-tip Numărul şi codul formularu-
lui-tip 

1 Cerere de brevet de invenţie 093/FC/05.0/A/15/P/ 
2 Cerere de examinare de fond a cererii de brevet de invenţie 395/FC/05.0/A/13/P/ 
3 Cerere de deschidere a fazei naţionale conform procedurii Tratatului de 

cooperare în domeniul brevetelor (PCT) 
458/FC/05.0/A/13/P/ 

4 Raport de documentare 737/FC/05.0/A/9/P/ 
5 Cerere de acordare a certificatului complementar de protecţie a produsului 

farmaceutic/fitofarmaceutic 
897/FC/05.0/A/6/P/ 

6 Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată 2129/FC/05.0/A/1/P/ 
7 Cerere de prelungire a valabilităţii brevetului de invenţie de scurtă durată 2133/FC/05.0/A/1/P/ 
8 Cerere de restabilire a drepturilor 1020/FC/05.0/A/6/P/ 
9 Cerere de renunţare 528/FC/05.0/A/4/P/ 

10 Cerere de retragere 1067/FC/05.0/A/4/P/ 
11 Cerere de limitare 2134/FC/05.0/A/1/P/ 
12 Procură pentru proceduri în faţa AGEPI 976/FX/11.2/A/4/P/ 

 
 
 
Noile formulare-tip pot fi obţinute direct la AGEPI şi sunt plasate, de asemenea, pe www.agepi.md 

Prin acelaşi ordin a fost abrogat ordinul Directorului General al AGEPI nr. 74 din 07.05.2004 în partea 
referitoare la formularele-tip nr. 093, 107, 207, 395, 396, 458, 528, 726, 737, 826, 835,897, 976, 1020, 
1067, 2058, 2060, 2099. 
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INFORMAŢIE  PRIVIND  APLICAREA  TAXELOR

Odată cu intrarea în vigoare a noilor legi de specialitate prevederile Regulamentului privind aplicarea

taxelor pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 63 din 29.05.2006, publicat în BOPI nr. 6/2006) şi

ale Anexei la Regulament vor fi aplicate în partea în care nu contravin prevederilor noilor legi.

Simultaneously with entry in force of the new laws in the field of intellectual property, the provisions of

Regulations on application of fees for legal services in the field of protection of intellectual property objects

(approved by the Order of the Director General AGEPI No. 63 of 29.05.2006, published in BOPI

No. 6/2006), and the Annex to the Regulations, shall be applied in the part not contradicting to the

provisions of the new laws.

Одновременно с вступлением в силу новых законов в области охраны интеллектуальной

собственности, Положение о применении такс за юридически значимые услуги в области охраны

объектов интеллектуальной собственности, (утвержденное Приказом Генерального директора  AGEPI

№. 63 от 29.05.2006, опубликованное в BOPI №  6/2006), и Приложение к Положению, применимы в

части, не противоречащей положениям новых законов.
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XI
Materiale de informare

din domeniul proprietăţii intelectuale

S ecţiunea 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, clasificări, 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, classifications, the WIPO standards;
other information materials in the field of intellectual property protection.

Р аздел включает информацию по охране интеллектуальной собственности в Республике
 Молдова, международные конвенции и договора, участницей которых является Республика

Молдова, региональные и двусторонние соглашения, положения, классификации, нормы ВОИС,
другие информационные материалы в области охраны интеллектуальной собственности.
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OMPI INFORMEAZĂ 
 

Noi aderări la tratatele internaţionale în domeniul proprietăţii internaţionale 
 

Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de 
microorganisme în scopul asigurării protecţiei lor prin brevete  

 
La 14 august 2008 Regatul Haşemit al Iordaniei a depus instrumentele de aderare la 

Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în 
scopul asigurării protecţiei lor prin brevete (1977).  

Tratatul de la Budapesta va intra în vigoare cu privire la Regatul Haşemit al Iordaniei cu  
începere de la 14 noiembrie 2008.    

 
Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor 

 
Republica Letonia a depus la 9 septembrie 2008 instrumentele de ratificare a Tratatului de 

la Singapore privind dreptul mărcilor din 27 martie 2006.  
Conform art. 28(2) al Tratatului de la Singapore, acesta va intra în vigoare odată cu 

suplinirea numărului necesar de ratificări şi aderări.   
 
La 12 septembrie 2008 Republica Kârgâzstan a depus instrumentele de ratificare a 

Tratatului de la Singapore.   
Conform art. 28(2) al Tratatului de la Singapore, acesta va intra în vigoare odată cu 

suplinirea numărului necesar de ratificări şi aderări.   
 

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind  
înregistrarea internaţională a mărcilor  

 
La 8 septembrie 2008 Republica Democrată Sao Tome şi Principe a depus instrumentele 

de aderare la Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a 
mărcilor (1989).  

Protocolul de la Madrid va intra în vigoare cu privire la Republica Democrată Sao Tome şi 
Principe cu începere de la data de 8 decembrie 2008.  

 
Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificării internaţionale  

a elementelor figurative ale mărcilor 
 
La 14 august 2008 Regatul Haşemit al Iordaniei a depus instrumentele de aderare la 

Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificării internaţionale a elementelor figurative ale 
mărcilor (1973).  

Aranjamentul de la Viena va intra în vigoare cu privire la Regatul Haşemit al Iordaniei cu 
începere de la data de 14 noiembrie 2008.  

 
Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională  

a desenelor şi modelelor industriale  
 

La 7 iulie 2008 Bulgaria a depus instrumentele de ratificare a Actului de la Geneva al 
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale din 
2 iulie 1999.  

Actul de la Geneva a intrat în vigoare cu privire la Bulgaria cu începere de la data de  
7 octombrie 2008.  

 
La 9 septembrie 2008 Regatul Danemarcei a depus instrumentele de ratificare a Actului de 

la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor 
industriale din 2 iulie 1999.    

Actul de la Geneva va intra în vigoare cu privire la Regatul Danemarcei cu începere de la  
9 decembrie 2008.   
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Tratatul OMPI privind dreptul de autor  
 
La 28 august 2008 Turcia a depus instrumentele de aderare la Tratatul OMPI privind 

dreptul de autor, adoptat la 20 decembrie 1996.  
Tratatul va intra în vigoare cu privire la Turcia cu începere de la data de 28 noiembrie 2008.  
 
Tot la 28 august 2008 a depus instrumentele de aderare la Tratatul OMPI privind dreptul de 

autor Republica Trinidad şi Tobago.  
Tratatul va intra în vigoare cu privire la Republica Trinidad şi Tobago cu începere de la data 

de 28 noiembrie 2008.  
 

Tratatul OMPI privind interpretările şi fonogramele 
 
La 28 mai 2008 Republica Orientală Uruguay a depus instrumentele de ratificare a 

Tratatului OMPI privind interpretările şi fonogramele (1996).  
Tratatul a intrat în vigoare cu privire la Republica Orientală Uruguay cu începere de la data 

de 28 august 2008.  
 
La 28 august 2008 Turcia a depus instrumentele de aderare la Tratatul OMPI privind 

interpretările şi fonogramele (1996).  
Tratatul va intra în vigoare cu privire la Turcia cu începere de la data de 28 noiembrie 2008.  
 
Tot la 28 august 2008 a depus instrumentele de aderare la Tratatul OMPI privind 

interpretările şi fonogramele (1996) Republica Trinidad şi Tobago.  
Tratatul va intra în vigoare cu privire la Republica Trinidad şi Tobago cu începere de la data 

de 28 noiembrie 2008.  
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2007), conform normei ST. 3

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AP Organizaţia

Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

CF Republica
Centrafricană

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

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania

DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica Dominicană
DZ Algeria
EA Oficiul Eurasiatic

de Brevete (OEAB)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
EM Oficiul de Armonizare

pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland

(Malvine)
FR Franţa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi

Insulele Sandvici de
Sud

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

Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară

Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
K Z Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxembourg
LV Letonia
L Y Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
M E Muntenegru
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta

Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NZ Noua Zeelandă
OA Organizaţia Africană

de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine

PK Pakistan
PL Polonia
P T Portugalia
P Y Paraguay
QA Qatar
R O România
RS Serbia
R U Federaţia Rusă
R W Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Solomon
S C Seychelles
S D Sudan
S E Suedia
S G Singapore
S I Slovenia
S K Slovacia
S L Sierra Leone
S M San-Marino
S N Senegal
S O Somalia
S R Suriname
S T Sao Tomée

şi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
T C Insulele Turks

şi Caicos
T D Ciad
T G Togo
T H Thailanda
TJ Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
T V Tuvalu
T W Taiwan

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
U A Ucraina
U G Uganda
U S Statele Unite

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
W S Samoa
Y E Yemen
Z A Africa de Sud
Z M Zambia
Z W Zimbabwe

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

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

SU Uniunea Sovietică
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IV 
Mărci / Trademarks 

m 

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

În conformitate cu această lege, 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.  

P

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

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor 
şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică 
în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques 
internationales/WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul include toate datele referitoare la 
înregistrările internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte 
acţiuni ce se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul 
OMPI la adresa http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ sau http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ şi în 
biblioteca AGEPI pe suport DVD. 

 

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

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

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

The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the 
International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in 
French and English in the “Gazette OMPI des marques internationales/WIPO Gazette of International 
Marks”. The Official Bulletin includes all relevant data on new international registrations, renewals, 
subsequent designations as well as changes and other entries referred to the international 
registrations. The Official Bulletin is available for public on the WIPO site 
http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ or http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ and on the DVD carrier 
in the AGEPI library. 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI 

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

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul depozitului   

  Number of the application 

(220)  Data depozitului  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul depozitului cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data depozitului 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)  Publicarea cererii neexaminate 

  Publication of the unexamined applications 

(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 

 6 



M+RCI  MD - BOPI 10/2008 (PARTEA II)  

 7

  Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services 

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

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

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului în proprietatea industrială       

  Name of the representative in industrial property 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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

 
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.09 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare 
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediu unui reprezentant. O 

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

Î 

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

 

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

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

I 

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

 

 

 
* Cerere examinată - cerere de înregistrare a mărcii a cărei procedură de examinare de fond a fost realizată până 
la data de 2008.09.05, în conformitate cu prevederile Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor. 
** Examined application – the application for registration of a trademark the examination procedure of which was 
carried out before 2008.09.05, according to the provisions of the Law No. 588-XIII of  September 22, 1995 on 
Trademarks and Appellations of Origin. 
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(210) 016743 
(220) 2005.04.15 
(730) MIREX GRUP S.R.L., societate comercială, 

MD 
Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv:  "МОЛДАВСКИЙ". 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017848 
(220) 2005.10.04 
(730) ConAgra Foods Packaged Foods Com- 
           pany, Inc., US 

One Conagra Drive, Omaha, Nebraska  
68102, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - aperitive prelucrate congelate; produse prelu-

crate congelate acoperite cu aluat ce conţine 
brânză, fructe, legume, carne, peşte, cartofi 
şi/sau păsări; produse prelucrate congelate 
din legume, produse prelucrate congelate pe 
bază de cartofi; fructe, legume, produse din 
carne, peşte, păsări şi vânat; conservate, 
uscate congelate şi fierte. 

 

 
 
 
(210) 018011 
(220) 2005.11.04 
(730) TOMAI-VINEX S.A.. întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga, Republica  
Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018013 
(220) 2005.11.04 
(730) TOMAI-VINEX S.A.. întreprindere mixtă  
            moldo-irlandeză, MD 

MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018014 
(220) 2005.11.04 
(730) TOMAI-VINEX S.A.. întreprindere mixtă 
            moldo-irlandeză, MD 

MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018536 
(220) 2006.01.16 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., US 

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

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "FAMOUS CHARCOAL 
SUPERSLIMS", cu excepţia executării grafi-
ce deosebite. 

(511) NCL(8) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.01.10; 03.01.02; 24.01.07;  24.01.20; 
24.09.21; 25.01.19. 

 
 
 
(210) 018614 
(220) 2006.01.25 
(730) Vlaktor Trading Limited, CY 

Arch. Makariou III, 134, Yiota Court, Flat/  
Office 102 P.C., 3021 Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "водка особая кедро-
вая", "марка", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, verde-închis, ver-
de-deschis, alb, gri, cafeniu-deschis, negru. 

(511) NCL(8) 
33   - votcă pe bază sau cu aromă de cedru. 
 

(531) CFE(5) 05.03.22; 19.07.01; 25.01.06;  25.01.15; 
26.01.21; 27.01.06; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 018615 
(220) 2006.01.25 
(730) Vlaktor Trading Limited, CY 

Arch. Makariou III, 134, Yiota Court, 
Flat/Office 102 P.C., 3021 Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "водка особая ржаная", 
"марка", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: verde, verde-închis, ver-
de-deschis, alb, gri, bej, cafeniu-închis, cafe-
niu-deschis, negru. 

(511) NCL(8) 
33   - votcă pe bază sau cu aromă de secară. 
 

(531) CFE(5) 05.07.02; 19.07.01; 25.01.06; 25.01.15; 
26.01.21; 27.01.06; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 019443 
(220) 2006.06.09 
(730) SOLOVEI Alexandru, MD 

Str. Frumuşica nr. 1-A, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 019458 
(220) 2006.06.15 
(730) SOLOVEI Alexandru, MD 

Str. Frumuşica nr. 1-A, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ПРОДУКТ". 
(511) NCL(8) 
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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 019477 
(220) 2006.06.19 
(730) SEDICO - MOLDOVA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

(210) 019637 
(220) 2006.07.07 
(310) Z-306330 
(320) 2006.02.20 
(330) PL 
(730) ALPOL GIPS Sp. z o.o., PL 

26-200 Konskie, Fidor, Polonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
(320) 2006.02.20 
01   - adezivi pentru scopuri industriale, adezivi 

pentru ţiglă/dală, marmură, blocuri de beton 
aerat, masă plastică poroasă, plase de conso-
lidare, adezivi de acţiune rapidă pentru indus-
tria construcţiilor, adezivi elastici pentru indus-
tria construcţiilor, ghips adeziv, adezivi pentru 
podele de parchet; 

 

02   - grund pentru acoperiri de grunduire, grund 
pentru substraturi de beton, grund pentru 
substraturi bazate pe ghips, vopsele, vopsele 
bactericide, mordant pentru lemn, conservanţi 
pentru lemn; 

 

17   - materiale de izolare; vopsele de izolare, mor-
tare de izolare; 

 

19   - grunduri bazate pe dispersia apoasă a copo-
limerilor acrilici, grunduri bazate pe polisilicaţi 
cu nivel jos de alcaline; mortare; tencuiri, ten-
cuiri de interior şi de exterior; podele; chituiri; 
ghips; umpluturi de ghips; acoperiri de ghips 
de finisare; tencuire cu ghips; produse bitumi-
noase pentru industria construcţiilor. 

 

(220) 2006.07.07 
 

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

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
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te; materiale de călăfătuire, etanşare şi izola-
re; tuburi flexibile nemetalice; 

 

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

 

 
 
 
(210) 019638 
(220) 2006.07.07 
(730) ALPOL GIPS Sp. z o.o., PL 

26-200 Konskie, Fidor, Polonia 
(540)  
 
 

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

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

 

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi pro-
duse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
te; materiale de călăfătuire, etanşare şi izola-
re; tuburi flexibile nemetalice; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.01.16; 29.01.04. 
 
 
 
(210) 019957 
(220) 2006.08.21 
(310) 30611113.6 
(320) 2006.02.20 

(330) DE 
(730) Herth + Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. 

KG, DE 
Dieselstrabe 2-4 DE-63150 Heusenstamm, 
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 

07   - piese de rezervă şi piese de uzură, cât şi pie-
se de schimb pentru autovehicule (automobi-
le) inclusiv autocamioane incluse în clasa 07, 
şi anume piese de motoare şi piese de ma-
şini, în special dispozitive de aprindere diesel, 
inclusiv piese de aprindere, distribuitoare de 
aprindere, bujii; generatoare, inclusiv genera-
toare electrice pentru autovehicule (automobi-
le); demaroare (piese de motoare); pompe de 
spălat, inclusiv pompe de spălat cu apă de 
circulaţie; unelte de maşini inclusiv unelte de 
asamblare; unelte de maşini de precizie, in-
clusiv dispozitive de descuiere, unelte combi-
nate de descuiere, roţi de curea incluse în 
clasa 07, curele canelate incluse în clasa 07; 
unelte de maşini de împingere incluse în cla-
sa 07, aparate de sudat; pistoane de termoi-
zolare şi piesele acestora incluse în clasa 07; 
maşini de tăiat cablu, cutii pentru reparaţie cu 
unelte de maşini; poansoane cu cap inter-
schimbabil (piese de maşini); capete/coroane 
(piese de maşini) incluse în clasa 07; pompe 
operate cu piciorul pentru cricuri de tip balon; 

 

09   - piese de rezervă electrice şi electronice şi 
piese de uzură cât şi piese de schimb pentru 
autovehicule (automobile) inclusiv autoca-
mioane incluse în clasa 09, în special module 
de aprindere ca aparate de comutare electrice 
pentru autovehicule inclusiv blocuri de bobine 
de aprindere; seturi de cablu de tensiune înal-
tă, seturi de circuite de tensiune înaltă, apara-
te de verificare a bujiilor; brichete pentru ţiga-
rete inclusiv accesorii şi părţi componente 
incluse în clasa 09, în special filamente de 
incandescenţă, fişe duble de rezervă, brichete 
pentru ţigări, prize de curent suplimentare; 
chei electronice incluse în clasa 09; aparate 
de verificare, lămpi de testare ca părţi ale 
aparatelor de verificare, testere de voltaj, sofi-
te pentru lămpi de testare, cutii în sortiment 
pentru cuzineţii conectoarelor de cablu (elec-
trice), cutii goale pentru telefoane celulare, 
aparate cu semnalizare luminoasă şi piesele 
acestora (semnale luminoase), regulatoare 
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electrice şi electronice inclusiv regulatoare 
generatoare; elemente electrice de legătură, 
inclusiv elemente de etanşare de legătură, şi 
anume contacte de priză, conectoare de 
strângere, fişe de cablu, fişe de cablu de tip 
clemă, prize de contact, ştifturi de contact, 
conectoare de fire, conectoare de tip lipire, 
conectoare de strângere, distribuitoare de 
fişă; bucşe pentru circuite de tensiune înaltă; 
bucşe conectoare de cablu incluse în clasa 
09, în special ca adaptoare, pentru linii de 
legătură şi piese de legătură; plăci electrice 
de presare ca purtători ai bazei, conectoare 
de fire şi ca conectoare de fişă; diode electri-
ce şi cutii de diode inclusiv fixatori de diode, 
ca capsule cu diode, ca cutii pentru conden-
sator şi ca diode de blocare; dispozitive de 
siguranţă electrice şi întrerupătoare automate, 
în particular ca dispozitive de siguranţă de 
bloc, dispozitive de siguranţă de bază, dispo-
zitive de siguranţă cu curent înalt, dispozitive 
de siguranţă cu plăci; blocuri electrice ale  
dispozitivului de siguranţă fuzibilă, în special 
cu punţi cu două cute sau cu punţi cu patru 
cute, inclusiv capace pentru blocurile dispozi-
tivului de siguranţă fuzibilă, ca dispozitive de 
siguranţă de formă ovală, fixatori de dispoziti-
ve de siguranţă şi/sau piese de legătură; cor-
puri de priză (electricitate) şi piesele lor com-
ponente, în special ca/cu conectoare, dispozi-
tive de strângere de etanşare, prize, dispoziti-
ve de siguranţă plane, cu contrapiuliţe, ca 
conectoare de cablu, ca conectoare de cablu 
cu şuruburi şi ca cuzineţi de priză; bobine de 
cablu pentru liniile electrice, fixatori de perete 
pentru bobine de cablu; cablu electric pentru 
linii electrice, linii electrice pentru mijloace de 
transport, cablu electric, şi anume cablu ste-
reo, cablu pentru autocisterne şi linii de tensi-
une înaltă; cablu electric pentru televiziune şi 
cablu pentru prize incluse în clasa 09; furci 
electrice, blocuri şi adaptoare incluse în clasa 
09, în special blocuri de îmbinare, seturi de 
piese de legătură, cu plăci cu şuruburi, cu 
capace, ca cuzineţi pentru conectoare de 
cablu, ca seturi electrice, cu etanşare cu con-
tact, ca linii plane, ca conectoare de aparate, 
ca bucşe, ca compensare de contact, ca buc-
şe de contact, ca ştifturi de contact, ca cleme 
de îmbinare, ca blocuri de îmbinare, ca adap-
toare scurte, pentru cabluri de încărcare a 
acumulatorului, pentru difuzoare, ca cleme de 
legătură cu pământul, pentru blocuri de ali-
mentare pentru demaroare de trecere, pentru 
blocuri de parcare, ca prize, ca ştifturi de fişă, 
ca ajutaje pentru fişe şi prize de curent, ca 
bucşe de prize, ca furci universale, pentru 

prelungitori, ca căpăcele, pentru linii de ali-
mentare, ca furci unghiulare, pentru cronome-
tre, ca cleme de îmbinare duble, cât şi ca 
cleme de îmbinare, ca chei cu trei feţe pentru 
furci, blocuri şi adaptoare; cleme de legătură 
pentru acumulator inclusiv piuliţe de izolare şi 
şuruburi; buiandrugi flexibili, în special ca 
cablu pentru demaroare, benzi antistatic şi 
benzi de legătură cu pământul; accesorii pen-
tru acumulator incluse în clasa 09 şi cabluri 
pentru demaroare, cleme de acumulator, dis-
pozitive de încărcare a acumulatorului, poli de 
acumulator, cleme electrice şi cablu pentru 
racordarea demarorului la un acumulator au-
xiliar; conducte electrice pneumatice în formă 
de spirală inclusiv conducte pneumatice în 
formă de spirală cu adaptoare cu filet, cât şi 
conducte de frână pneumatică în formă de 
spirală; aparate de control şi părţile compo-
nente ale acestora incluse în clasa 09 şi in-
clusiv piesele de rezervă ale acestora; siste-
me electrice de alarmă, dispozitive de amorti-
zare-marten; întrerupătoare electrice, în spe-
cial întrerupătoare de pornire, întrerupătoare 
basculante, întrerupătoare basculante cu bu-
toane, întrerupătoare pentru lămpi incandes-
cente, întrerupătoare ale indicatorului de viraj, 
întrerupătoare ale semnalului de frână, între-
rupătoare pentru cilindri de presiune, piese de 
rezervă pentru întrerupătoare, întrerupătoare 
ale aprinderii, întrerupătoare de lumină (a 
farurilor) operate cu piciorul, întrerupătoare 
ale ventilatorului, întrerupătoare de bază, în-
trerupătoare de control, sesizori ai temperatu-
rii lichidului de răcire, întrerupătoare pe co-
loana volanului, întrerupătoare pentru regla-
rea mecanismelor de pe coloana volanului, 
întrerupătoare de frână a presiunii uleiului, 
întrerupătoare ale presiunii petrolului, sesizori 
pentru lichidul de răcire, sesizori ai presiunii 
uleiului, întrerupătoare semnal-buton, întreru-
pătoare cu butoane, întrerupătoare de tempe-
ratură, întrerupătoare de semnalizare lumi-
noasă de avarie, întrerupătoare ale ştergătoa-
relor de parbrize, întrerupătoare de aprindere 
a demarorului, întrerupătoare ale aprinderii; 
relee electrice, în special relee de identificare 
a remorcilor, pentru întrerupătoare ale indica-
torului de viraj, pentru diode, pentru genera-
toare de impulsuri, pentru aparate de control, 
pentru pompe de combustibil, pentru dispozi-
tive luminoase de avertizare, pentru dispoziti-
ve de control; transformatori electrici de voltaj; 
triunghiuri de semnalizare şi panouri de aver-
tisment inclusiv părţile componente ale aces-
tora, de asemenea cu fixatori din aluminiu, 
suporturi pivotante, ca panouri de avertisment 
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pentru parcare, triunghiuri de semnalizare şi 
steguleţe de avertisment, pentru marcare de 
avertisment; instrumente de maşini pentru 
acumulator inclusiv accesorii incluse în clasa 
09, în special dispozitive de sudat polii acu-
mulatorului, benzi de transportat acumulato-
rul, testere a elementelor acumulatorului, su-
pape de rezervă ale acumulatorului, testere 
antiîngheţare, fixatori din plastic pentru in-
strumente şi accesorii de acumulator, cupe de 
măsurat din polietilenă; aparate de verificare 
inclusiv testere de 13 poli cât şi testere de 15 
poli şi aparate speciale de verificare de 3 poli, 
inclusiv cabluri adaptoare ale acestora, apara-
te de verificare pentru remorci, aparate de 
încărcare automată, dispozitive de reîncărca-
re a acumulatorului, aparate de încărcare a 
acumulatorului, aparate de verificare a impul-
surilor acumulatorului, aparate de verificare a 
tensiunii de la bord, testere digitale pentru 
baterii, aparate de verificare electronice de 
protecţie, aparate de verificare a deblocării, 
areometre de rezervă, dispozitive pentru de-
tectarea alegerii greşite a căii, aparate de 
verificare antiîngheţare, indicatoare de scur-
geri de gaze, vacuumetre manuale, set porta-
tiv de sesizori de oxigen, sesizori de oxigen, 
aparate de verificare pentru autodescărcare, 
aparate de testare a sesizorilor de oxigen, 
lămpi de testare multifuncţionale, aparate 
universale de măsurat (aparate de măsurat 
electrice), dispozitive de pornire, adaptoare 
electrice de testare, testere pentru depistarea 
scurgerilor, set portativ de aparate de testare, 
furcă de verificare, aparate şi instrumente 
electrice de măsurat, şi anume dispozitive de 
serviciu de restabilire şi relee de supra- şi 
subtensiune, testere, aparate de testare a 
supratensiunii, testere de volt-amperi; staţii 
electrice de încărcare; testere suspendate şi 
testere suspendate pentru vehicule de remor-
care ca aparate de verificare electrice; apara-
te de control incluse în clasa 09; relee electri-
ce, socluri de relee, fixatori ai dispozitivului de 
siguranţă, semnalizatori electrici, amplificatori 
electrici de semnale, transformatori electrici 
de tensiune, furci, dispozitive de control, se-
turi de legătură incluse în clasa 09; relee de 
temporizare; lămpi indicatoare, capace de 
protecţie incluse în clasa 09, seturi de cablu 
pentru farurile din spate, pentru lanterne de 
iluminare a plăcuţei cu numărul de înmatricu-
lare, pentru lentile luminescente, pentru faruri-
le anticeaţă din spate, pentru reflectoare din 
spate, pentru lanterne de gabarit din spate, 
pentru lanterne de marcare laterală cât şi 
pentru lanternele de gabarit ale uşii; întreru-

pătoare electrice ale indicatorului de viraj; 
întrerupătoare-relee electrice ale indicatorului 
de viraj;  lanterne de semnalizare, şi anume 
lanterne ale monitorului; 

 

11   - piese de rezervă şi piese de uzură cât şi pie-
se de schimb pentru autovehicule (automobi-
le) inclusiv autocamioane incluse în clasa 11, 
în special reflectoare din spate, reflectoare din 
spate triunghiulare, reflectoare din spate late-
rale; ventilatoare de aer fierbinte şi ajutaje 
pentru reflectoare, incluse în clasa 11; faruri şi 
lămpi de semnalizare inclusiv faruri de ilumi-
nat de lucru, lămpi ale lanternei indicatorului 
de viraj, faruri cu faza mare, faruri principale, 
lanterne din spate, dispozitive de dispersare, 
faruri anticeaţă, lanterne anticeaţă din spate, 
lanterne reversibile, lămpi reversibile, dispozi-
tive de dispersare a farurilor, corpuri de ilumi-
nat, incluse în clasa 11, de asemenea ca se-
turi, lămpi laterale, de stânga şi dreapta, jalu-
zele anticeaţă, lămpi de iluminat de parcare, 
lămpi de frână, lămpi de vibraţie, dulii pentru 
corpuri de iluminat şi dispozitive de dispersa-
re, lanterne din cauciuc, lanterne laterale de 
gabarit DEL, lanterne de parcare, corpuri de 
iluminat cu faza mare, rame pentru corpuri de 
iluminat cu faza mare, lanterne din spate, 
învelişuri de protecţie pentru corpuri de ilumi-
nat, corpuri de iluminat de gabarit, lanterne 
laterale de gabarit; amortizoare de vibraţii 
pentru corpuri de iluminat şi dispozitive de 
dispersare, fixatori pentru corpuri de iluminat 
şi corpuri de iluminat interne inclusiv învelişuri 
de rezervă; lămpi incandescente inclusiv 
lămpi de descărcare cu gaz, lămpi cu soclu, 
cât şi cabluri pentru lămpi, socluri din plastic 
pentru lămpi incandescente, lămpi DEL 24 V 
şi tuburi incandescente din xenon; lămpi por-
tabile inclusiv corpuri de iluminat portabile şi 
lanterne portabile, lămpi pentru demaror; 
lămpi laterale de gabarit, lămpi laterale, lămpi 
de iluminat duble, lămpi de intrare, sticle de 
rezervă, capace de rezervă, lămpi pentru 
compartimentele de pasageri, suporturi de 
lămpi; lămpi pentru motor şi portbagaj; lămpi 
reversibile; sticle de rezervă, dulii 12-V pentru 
lămpi din mijloacele de transport; 

12   - piese de rezervă şi piese de uzură cât şi pie-
se de schimb pentru autovehicule (automobi-
le) inclusiv autocamioane incluse în clasa 12; 
semnale sonore (fanfare) şi semnale pentru 
vehicule cât şi piesele de rezervă ale acesto-
ra; dispozitive de avertizare reversibile inclu-
siv părţile componente ale acestora; ambreia-
je, de asemenea ca seturi de ambreiaje, ci-
lindri de ambreiaje; cilindri de frână, discuri de 
frână, tambure de frână, saboţi de frână, plăci 
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de frână, garnituri de frână, furtunuri de frână, 
frâne şi piesele acestora, rulmenţi de roată; 
leviere de volan, leviere ale mecanismului de 
comandă; tije transversale de volan, pârghii 
transversale ale barei de suspensie; 

 

17   - piese de rezervă şi piese de uzură cât şi pie-
se de schimb pentru autovehicule (automobi-
le) inclusiv autocamioane fabricate din mate-
riale plastice sau cauciuc, incluse în clasa 17, 
în special conectoare de furtunuri şi cleme, şi 
anume cleme de fixare, coliere, brăţări de 
strângere (nemetalice), cleme pentru furtunuri 
şi alte elemente de legătură, ce servesc ca 
conectoare de furtunuri şi cleme (nemetalice); 
bucşe din cauciuc şi garnituri, în special cle-
me de baterie, conectoare de strângere, dis-
curi de presare, ca garnituri de etanşare indi-
viduală conductoare, de asemenea ca înveli-
şuri din cauciuc, capace din cauciuc, bucşe 
de racord a cablului, ca capace sau capace 
de protecţie; benzi izolante (nemetalice); fur-
tunuri izolante şi tuburi gofrate fabricate din 
materiale plastice pentru protecţia cablurilor 
electrice, în special ca furtunuri împletite sau 
ca furtunuri încreţite; piese din cauciuc pentru 
întrerupătoare (produse semifinite); sârmă de 
adaos (pentru sudare) fabricată din materiale 
plastice, furtunuri de benzină. 

 
 
 
(210) 020182 
(220) 2006.10.19 
(730) MONUL Sergiu, MD 

Str-la Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb, gri. 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; material pentru artişti; pensule; 

maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.02; 03.13.09; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 020252 
(220) 2006.11.01 
(730) MAZUR Remus, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 7, bloc 2, ap. 28,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 020349 
(220) 2006.11.24 
(730) ECOLUX S.R.L., societate comercială, MD 

Str. 31 August nr. 79/1, ap. 29, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "ECOLUX" şi executării grafice de-
osebite. 

(511) NCL(8) 
11   - aparate de ventilaţie; 
 

35   - gestionarea afacerilor comerciale; 
 

37   - servicii de instalare. 
 

(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.06; 01.05.15; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 020415 
(220) 2006.12.07 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 020425 
(220) 2006.12.04 
(730) Binatone Industries Limited, TC 

P.O. Box 127, Mandara, North Ridge, Grand 
Turk, Insulele West-Indiei Britanice, Insulele 
Turks şi Caicos 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07   - deschizătoare electrice de cutii, râşniţe de 

cafea (altele decât cele manuale), maşini 
electrice manuale de găurit şi alte unelte elec-
trice manuale, generatoare de alimentare 
continuă cu energie electrică; uscătoare, ma-
şini de vopsit, maşini electromecanice pentru 
prepararea alimentelor şi băuturilor, râşni-
ţe/concasoare electrice de uz casnic, prese 
de călcat, maşini electrice de bucătărie, cuţite 
electrice, maşini de tocat carne, mixere (ma-
şini), maşini şi aparate electrice de lustruit şi 
curăţat, foarfece electrice, aspiratoare de praf, 

maşini de spălat, storcătoare electrice de fruc-
te; maşini de preparare a sucurilor, aparate 
de preparare a sandviciurilor, blendere, mixe-
re de produse alimentare; combine de bucătă-
rie; maşini de distrugere a hârtiei; aparate cu 
acţionare electrică de tuns părul (maşini); 
părţi şi fitinguri pentru toate produsele sus-
menţionate; 

 

09   - amplificatoare, baterii electrice şi acumulatoa-
re electrice; aparate şi instrumente de alimen-
tare continuă cu energie electrică; regulatoare 
de tensiune; regulatoare electrice; maşini de 
numărat banii; sticle pentru ochelari, ochelari 
de soare; telescoape, binocluri, maşini de 
calculat, calculatoare de buzunar; camere 
video, aparate de fotografiat, discuri compac-
te (memorie permanentă), programe de jocuri 
la computere, tastaturi de computere, dispozi-
tive periferice de computere, computere, im-
primante pentru a fi utilizate cu computere, 
drivere de discuri pentru computere, fiare de 
călcat electrice; bigudiuri şi papiote electro-
termice, perii electrotermice pentru păr; cleşte 
electrice pentru păr şi aparate de îndreptat 
părul (altele decât instrumente manuale); perii 
electrice cu aer fierbinte; căşti, aparate auditi-
ve, difuzoare, microfoane, monitoare (hardwa-
re de computer), mausuri (echipament de 
procesare a datelor), audioplayere; furci, prize 
şi alte contacte (conexiuni electrice), aparate 
de radio, aparate de radio pentru vehicule, 
receptoare audio şi video, aparate de repro-
ducere, aparate de înregistrare a sunetului, 
discuri de înregistrare a sunetului, aparate de 
reproducere a sunetului, antene; dispozitive 
de înregistrare pe bandă magnetică, casete 
video şi audio, cartridge pentru jocuri video, 
dispozitive de înregistrare şi reproducere vi-
deo şi audio cu casete, staţiuni de radio porta-
tive duplex (walkie-talkies); dispozitive de 
înregistrare şi reproducere cu discuri compac-
te, discuri compacte (audio-video), dispozitive 
de înregistrare şi reproducere VCD; dispoziti-
ve de înregistrare şi reproducere DVD; dispo-
zitive de reproducere cu casete pentru vehi-
cule; dispozitive de reproducere cu discuri 
compacte pentru vehicule; aparate de înaltă 
precizie de reproducere a sunetului; aparate 
de înaltă precizie audio şi audio-vizuale; tele-
vizoare; telefoane şi dispozitive telefonice de 
paging; answer-phone-uri; autoinformatoare 
telefonice; telefoane mobile; telefoane; tele-
foane fără fir; receptoare de microtelefoane; 
accesorii pentru telefoane şi receptoare de 
microtelefoane; dispozitive portabile de tele-
comunicaţie; părţi şi fitinguri pentru toate pro-
dusele sus-menţionate; 
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11   - aparate de condiţionare a aerului; condiţio-
nere de aer; răcitoare electrice de aer; 
toastere de pâine; cafetiere electrice şi 
percolatoare; plite de bucătărie, ustensile 
electrice de tratare termică a produselor ali-
mentare; aparate electrice de prăjit prin scu-
fundare; lămpi electrice; ventilatoare (condiţi-
onarea aerului); lanterne manuale (de buzu-
nar) electrice; congelatoare; aparate de încăl-
zire; încălzitoare electrice; încălzitoare electri-
ce din ceramică; refrigeratoare; sterilizatoare; 
umidificatoare şi deumidificatoare de cameră; 
instalaţii şi aparate de alimentare continuă cu 
energie electrică; aparate de iluminare, apara-
te de încălzire, aparate de producere a aburu-
lui, aparate de tratare termică a produselor 
alimentare, aparate de refrigerare, aparate de 
uscare, aparate de ventilare, aparate de ali-
mentare cu apă, aparate de uz sanitar; ceai-
nice electrice; ibrice electrice, aparate electri-
ce pentru prepararea cafelei, aparate electrice 
pentru prepararea cafelei moka; aparate elec-
trice pentru prepararea cafelei espresso; 
toastere, toastere de sandviciuri, cuptoare 
pentru prepararea toasturilor, cuptoare, ara-
gazuri; cuptoare cu microunde (aparate de 
gătit); aparate de făcut vafe; aparate de făcut 
sandviciuri; aparate de făcut hot-dog-uri şi 
hamburgeri; hot-pot-uri; aparate de preparare 
cu aburi; tigăi electrice; aparate gril, dispoziti-
ve de preparare a barbecueului, aparate elec-
trice pentru prepararea cu aburi a alimentelor, 
rotisseries; aparate electrice de prăjit prin 
scufundare; aparate electrice pentru prepara-
rea pizzei; boilere electrice de ouă; maşini de 
prăjit; ventilatoare de masă, pe suport, de 
perete şi plafon; ventilatoare casnice şi indus-
triale de aspiraţie; încălzitoare cu ventilaţie; 
lămpi fluorescente; tuburi fluorescente; radia-
toare umplute cu ulei; încălzitoare de apă; 
încălzitoare de tip convector; uscătoare de 
păr; aparate electrice de copt pâine; aparate 
electrice pentru fierberea orezului; ustensile 
pentru prepararea hranei sub presiune; apa-
rate pentru filtrarea, înmuierea şi purificarea 
apei; lanterne reîncărcabile; părţi şi fitinguri 
pentru toate produsele sus-menţionate; 

 

42   - servicii de consultanţă, de acordare a reco-
mandărilor, de design, elaborare şi testare 
referitor la aparate şi instrumente electrice şi 
electronice, sisteme electrice de comunicaţie 
şi sisteme electronice de reprezentare; pro-
gramare computerială; design de software de 
computer, cercetarea şi elaborarea software 
de computer; servicii de consultanţă şi de 
acordare a recomandărilor în domeniul com-
puterului. 

 

(531) CFE(5) 27.05.13. 
 

(210) 020492 
(220) 2006.12.18 
(730) GEANS-STIL S.R.L., MD 

Str. Matei Basarab nr. 7/5, of. 50,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, cu excepţia încăl-

ţămintei de cauciuc, articole de acoperit capul; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepţia agenţiilor de informare comercială; 
studiului pieţei; demonstrării produselor; cer-
cetării în domeniul afacerilor; informării în 
afaceri; agenţiilor de import-export; organizării 
expoziţiilor în scopuri comerciale sau publici-
tare; promovării vânzărilor pentru terţi. 

 

 
 
 
(210) 020507 
(220) 2006.12.22 
(730) LAPICUS Alexandr, MD 

Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, ap. 38,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 06.07.08; 07.01.24; 
27.05.01. 
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(210) 020537 
(220) 2007.01.03 
(730) FABRICA DE HITURI S.R.L., companie 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COMPANIE MUZICAL-
LITERARĂ", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

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

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare. 

 

(531) CFE(5) 22.01.21; 22.01.25; 24.17.10; 24.17.12; 
24.17.13; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
 

(210) 020749 
(220) 2007.02.20 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SLIM", "SMOOTH". 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut şi prelucrat, produse din tutun, in-

clusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mes-
tecat, tutun de prizat, kretek; substituenţi ai 
tutunului (nu pentru scopuri medicale); artico-
le pentru fumători, inclusiv hârtie de ţigări şi 
pipe de ţigări, filtre pentru ţigarete, borcănaşe 
pentru tutun, portţigarete pentru ţigarete şi 
scrumiere, cu excepţia celor confecţionate din 
metale preţioase, din aliajele lor sau acoperite 
cu metale preţioase; pipe, aparate de buzunar 
pentru rularea ţigărilor, brichete; chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 020862 
(220) 2007.04.03 
(730) ALEXGRUP S.R.L., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - lucrări de birou; gestiunea afacerilor comer-

ciale, administrare comercială, servicii presta-
te de magazine, cu excepţia vânzării cu amă-
nuntul şi angro a electrotehnicii de uz casnic 
şi de oficiu, a casetelor, discurilor, benzilor, 
precum şi părţilor şi fitingurilor pentru produ-
sele sus-menţionate. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.24; 27.05.24. 
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(210) 020993 
(220) 2007.04.02 
(730) Wm. Wrigley Jr. Company, corporaţie din 

statul Delaware, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ПОЛУНИЧНИЙ". 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie, în special gumă de 

mestecat, gumă de mestecat cu balonaşe, 
bomboane şi caramele de mentă, toate pe 
bază sau cu aromă de căpşună. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020998 
(220) 2007.04.03 
(730) Maurt S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 021006 
(220) 2007.04.04 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, cu excepţia îmbrăcămintei 

confecţionate din tricotaj şi blugilor, încălţă-
minte, articole care servesc la acoperirea 
capului. 

 

 

(210) 021026 
(220) 2007.04.05 
(730) SPORER Pazarlama ve Mümessillik A. Ş., 

TR 
Mahmutbey, Merkez Mah. Taşocaği Cad. 
No. 24 34200 Bağcilar Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "K", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaţii de piele; carton de cizmărie 

(pentru talpă), piei de animale, piei de anima-
le netăbăcite, blănuri; geamantane mari, cufe-
re de voiaj, valize, genţi, poşete pentru dame, 
genţi de voiaj pentru îmbrăcăminte, geaman-
tane plate, articole de piele pentru documen-
te, genţi diplomat, raniţe, rucsacuri, poşete 
pudriere (goale), ghiozdane şcolare, mape de 
piele, portofele, pungi, saci, centuri, curele, 
tocuri de piele pentru chei, genţi pentru in-
strumente (unelte, scule) goale, şireturi şi aţe 
de piele; umbrele, umbrele de soare, îmbră-
căminte pentru animale; genţi suspendate 
portante pentru bebeluşi, bastoane; 

 

25   - îmbrăcăminte; şorţuri, halate, costume de 
baie, costume de plajă, sutiene, cordoane, 
bretele, corsaje, mantouri, costume, pardesi-
uri, paltoane, blănuri (îmbrăcăminte), bluze, 
pijamale, indispensabili, hanorace, pelerine, 
pulovere, cămăşi, jachete, îmbrăcăminte trico-
tată, fuste, îmbrăcăminte pentru ciclişti, rochii, 
cămăşi (bluze) cu mâneca scurtă, veste, îm-
brăcăminte impermeabilă, colanţi, togi, parde-
siuri, şorturi, pantaloni, costume pentru schiuri 
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nautice, costume sportive, brâie-portmoneu, 
haine din tricot, bluze (bluze de marinar), tri-
couri cu mâneca lungă, îmbrăcăminte de pie-
le, jambiere (cu copci), articole tricotate, cio-
rapi, şosete, îmbrăcăminte pentru gimnaşti, 
mănuşi, mănuşi cu un singur deget, cravate, 
papioane, manşete (îmbrăcăminte), şaluri, 
articole de acoperit capul; berete, turbane, 
şepci, pălării, basmale de gât, manşoane pen-
tru urechi, benzi pentru cap, cravate cu buli-
ne, lenjerie de corp, chiloţi, slipuri (chiloţi de 
baie), brasiere, camizole, corsete, portjartiere, 
jambiere; încălţăminte; cizme, sandale, pa-
puci de casă, pantofi, ghete sportive, cram-
poane pentru încălţăminte, încălţăminte de 
baie, încălţăminte sportivă, tocuri, ghete de 
schi, căpute pentru încălţăminte, branţuri, 
dispozitive antiderapante pentru încălţăminte; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport; mingi, mănuşi (accesorii pentru jocuri), 
velotrenajoare, extensoare, papuci de scu-
fundători, patine, schiuri, dispozitive de pro-
tecţie pentru diferite părţi ale corpului (ele-
mente de echipament sportive), genunchiere, 
bandaje pentru protecţia cotului, rachete, pa-
tine cu rotile, trenajoare sportive; 

 

35   - servicii ale comerţului cu amănuntul; ampla-
sarea diverselor produse pentru terţi pentru 
comoditatea studierii şi achiziţionării lor de 
către consumatori. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.04; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 021039 
(220) 2007.04.17 
(730) POSTICA Vladimir, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 81, bloc 2, ap. 68,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-

se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); instrumente, altele 

decât cele acţionate manual, pentru agricultu-
ră; incubatoare pentru ouă; cu excepţia pom-
pelor de apă; curelelor de ventilatoare, curele-
lor de transmisie  dinţate, radiatoarelor de 
răcire, ventilatoarelor, dispozitivelor de aprin-
dere,  articulaţiilor cardanice, subansambluri-
lor de lagăre pentru roţi, cuzineţilor, pompelor 
de combustibil, injectoarelor de combustibil, 
bujiilor, amortizoarelor, resorturilor, filtrelor de 
ulei, filtrelor de aer, filtrelor de combustibil, 
alternatoarelor, dinamurilor, mecanismelor de 
transmisie, ambreiajelor, motoarelor de porni-
re,  frânelor, cablurilor de comandă, carbura-
toarelor, articulaţiilor pentru transmisia  frec-
venţei constante de rotaţie, transmisiilor, eşa-
pamentelor, pieselor şi  fitingurilor pentru pro-
dusele sus-menţionate; pieselor, fitingurilor şi 
accesoriilor,  incluse în clasa 07, pentru vehi-
cule terestre, pentru vehicule cu  motoare şi 
pentru motoare cu ardere internă; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă şi navală; cu excepţia curelelor de trans-
misie dinţate, dispozitivelor de comandă, dis-
pozitivelor de suspensie, cuplajelor de trans-
misie, ambreiajelor, frânelor, lagărelor pentru  
roţi, amortizoarelor, resorturilor, ştergătoarelor 
de parbriz, motoarelor de pornire, capacelor 
pentru orificii de umplere, motoarelor cu arde-
re internă, supapelor, mecanismelor de 
transmisie, transmisiilor, pieselor şi fitingurilor 
pentru  produsele sus-menţionate; pieselor, 
fitingurilor şi accesoriilor, incluse în clasa  12, 
pentru vehicule terestre, pentru vehicule cu 
motoare şi pentru  motoare cu ardere internă; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
te; materiale de călăfătuire, etanşare şi izola-
re; tuburi flexibile nemetalice; cu excepţia 
furtunurilor de radiatoare, furtunurilor de în-
călzitoare, colierelor pentru  furtunuri, furtunu-
rilor, armăturii de montare, garniturii de etan-
şare, garniturii de etanşare cu ulei, pieselor şi 
fitingurilor pentru produsele  sus-menţionate; 
pieselor, fitingurilor şi accesoriilor, incluse în 
clasa 17, pentru vehicule terestre, pentru ve-
hicule cu motoare şi pentru motoare cu ardere 
internă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 
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(210) 021066 
(220) 2007.04.12 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

maro-închis, maro-deschis, galben, galben-
închis, cafeniu, violet, albastru. 

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

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

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.11; 01.15.09; 08.07.01; 
11.03.04; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021074 
(220) 2007.04.12 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint- 
Petersburg, Federaţia Rusă 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SUMATRA MANDHE-
LING", "5", cu excepţia executării grafice de-
osebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, violet, 
cafeniu. 

(511) NCL(9) 
30   - cafea provenită din Sumatra. 
 

(531) CFE(5) 05.07.01; 06.03.01; 06.03.20; 26.04.17; 
26.11.13; 27.07.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021245 
(220) 2007.05.17 
(730) SOLOVEI Alexandru, MD 

Str. Frumuşica nr. 1 A, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "RUSSIAN". 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 
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(210) 021247 
(220) 2007.06.06 
(730) TAMIR S.R.L., MD 

Str. L. Tolstoi nr. 9, ap. 3, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; produse pentru îngrijirea 
dinţilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 021329 
(220) 2007.06.06 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., între-

prindere mixtă moldo-română, MD 
Str. Chişinău nr. 94A, MD-2084, Cricova,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 021385 
(220) 2007.06.12 
(730) ŢEPORDEI Igor, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc 2, ap. 70, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(9) 
32   - băuturi şi sucuri din fructe; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine, cu excepţia serviciilor prestate de 
manageri în organizarea şi administrarea res-
taurantelor, instituţiilor şi spaţiilor amenajate. 

 

 
 
 
(210) 021388 
(220) 2007.06.11 
(730) EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 

C.V. a company organized and existing 
under the laws of Mexico, MX 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapa-
la, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, Mexic 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "RESERVA". 
(511) NCL(9) 
33   - tequila, cocteiluri din tequila şi băuturi alcooli-

ce cu conţinut de tequila. 
 

 
 
 
(210) 021409 
(220) 2007.06.19 
(730) EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 

S.A., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Petricani nr. 21, MD-2031, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 021442 
(220) 2007.06.22 
(730) PIT Yevheniy, UA 

ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,  
Ucraina 

(540)  
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasa 16. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021463 
(220) 2007.06.29 
(730) SHAN LIAN INTERNATIONAL GROUP S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  
igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi meta-
lice, seifuri; produse metalice care nu sunt 
incluse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); instrumente, altele 
decât cele acţionate manual, pentru agricultu-
ră, incubatoare pentru ouă; 

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, cinematografice, de cântărit, de măsu-
rat, cu excepţia compasurilor şi monometre-
lor, de semnalizare, de control (verificare), de 
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, comutarea, 
transformarea, reglarea sau verificarea curen-
tului electric; extinctoare; 

 

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

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă sau navală; 

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozivi; 
artificii; 
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14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie, cu excepţia publicaţiilor, inclusiv periodi-
celor, calendarelor, cartelelor, cataloagelor, 
cărţilor, revistelor, cărţilor poştale, ilustratelor, 
afişelor; articole de legătorie; fotografii; pape-
tărie; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-
tărie sau menaj; material pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte cla-
se); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale neincluse în alte clase; piei de ani-
male; geamantane şi valize; umbrele, umbrele 
de soare şi bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; 

 

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

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu ex-
cepţia pensulelor); materiale pentru perii; ma-
teriale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi 
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, 
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau a materiale-
lor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

24   - ţesături şi articole textile neincluse în alte cla-
se; cuverturi de pat şi feţe de masă; 

 

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

 

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

 

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

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport neincluse în alte clase; ornamente pen-
tru pomul de Crăciun; 

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale neincluse în alte clase; animale vii; fruc-
te şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine, servicii prestate de magazine de 
firmă, servicii prestate de magazine speciali-
zate; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale, cu excepţia înregistrării 
(filmelor) pe bande video, fotografierii; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 021513 
(220) 2007.07.12 
(730) Rigs Services Limited, CY 

2-4 Arch Makarios III Ave., Capital Center, 
9th floor, CY-1065, Nicosia, Cipru 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 021523 
(220) 2007.07.25 
(730) CARMEZ INTERNATIONAL S.R.L., între-

prindere cu capital străin, MD 
Str. Munceşti nr. 121, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GRILL", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(9) 
29   - peşte; fructe şi legume conservate, congelate 

şi  fierte, cu excepţia celor cu conţinut de car-
ne şi a nucilor; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 02.01.11; 08.05.01; 08.05.04; 
25.03.11; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021545 
(220) 2007.07.12 
(730) BULAHOV Dmitrii, MD 

Str. Igor Vieru nr. 3, ap. 113, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cuitori de cafea; făină şi preparate făcute din 
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetă-
rie, îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, 
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praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri (con-
dimente); mirodenii; gheaţă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasa 30, cu ex-
cepţia comercializării ceaiului; servicii prestate 
de magazine. 

 

 
 
 
(210) 021550 
(220) 2007.07.16 
(730) MOLDOVA-CONCERT, întreprindere de stat, 

organizaţie concertistică şi de impresariat, 
MD 
Str. A. Puşkin nr. 21, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

turale. 
 

 
 
 
(210) 021552 
(220) 2007.07.16 
(730) MOLDOVA-CONCERT, întreprindere de stat, 

organizaţie concertistică şi de impresariat, 
MD 
Str. A. Puşkin nr. 21, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

turale. 
 

 
 
 
(210) 021624 
(220) 2007.07.27 
(730) MECONTEC DEVELOPMENT S.R.L., între-

prindere mixtă, MD 
Str. A. Mateevici nr. 27, ap. 1, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 021638 
(220) 2007.08.01 
(730) PROTOS S.A., uzină de ţevi din Moldova, 

MD 
MD-5923, Făleştii Noi, Făleşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "PROTOS" şi executării grafice de-
osebite. 
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(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte, cu excepţia maşinilor 

de frezat; motoare, cu excepţia motoarelor 
pentru vehiculele terestre; cuplaje şi organe 
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehi-
culele terestre); utilaje (mari) pentru agricultu-
ră; incubatoare pentru ouă; 

 

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

 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.05; 26.01.07; 26.01.11; 
26.07.05. 

 
 
 
(210) 021650 
(220) 2007.08.01 
(730) Public Joint Stock Company "Pharmstan-

dard-Leksredstva", RU 
Agregatnaya str., 1A/18, g. Kursk, Federaţia 
Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, cu excepţia preparate-

lor sedative şi calmante; suplimente alimenta-
re biologic active. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021651 
(220) 2007.08.01 
(730) Public Joint Stock Company "Pharmstan-

dard-Oktyabr", RU 
Aptekarsky passage, 5, St.-Petersburg,  
197376, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, cu excepţia preparate-

lor sedative; suplimente alimentare biologic 
active. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 021665 
(220) 2007.08.06 
(730) OMS Investments, Inc., a Delaware Corpo-

ration, US 
10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, 
LOS ANGELES, CA 90067-6228, Statele 
Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii; îngrăşăminte, produse 
chimice destinate agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii, cu excepţia fungicidelor, pesticide-
lor şi erbicidelor; îngrăşăminte naturale (gu-
noi, bălegar); substanţe nutritive pentru plan-
te; regulatoare de creştere a plantelor; mediu 
pentru creşterea plantelor; turbă şi înlocuitori 
de turbă; agenţi de condiţionare a solului; 
composturi; 

 

05   - produse pentru distrugerea animalelor dăună-
toare, buruienilor sau dăunătorilor, paraziţilor; 
agenţi de protecţie şi de vegetaţie, inclusiv 
pesticide, fungicide, erbicide şi insecticide; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte şi dispozitive pentru 
agricultură, horticultură şi silvicultură pentru 
aplicarea şi pulverizarea produselor chimice, 
a agenţilor de protecţie şi de vegetaţie, pesti-
cidelor, erbicidelor, fungicidelor, insecticidelor, 
îngrăşămintelor şi seminţelor; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere; seminţe; 
mulci şi materiale pentru aşternut pentru ani-
male, plante naturale; gazoane; 

 

35   - comercializarea angro şi cu amănuntul a pro-
duselor chimice destinate agriculturii, horticul-
turii şi silviculturii; îngrăşămintelor, produselor 
chimice destinate agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii, cu excepţia fungicidelor, pesticide-
lor şi erbicidelor; îngrăşămintelor naturale 
(gunoi, bălegar); substanţelor nutritive pentru 
plante; regulatoarelor de creştere a plantelor; 
mediilor pentru creşterea plantelor; turbei şi 
înlocuitorilor de turbă; agenţilor de condiţiona-
re a solului; composturilor; preparatelor pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare, buruienilor 
sau dăunătorilor, paraziţilor; agenţilor de pro-
tecţie şi de vegetaţie, inclusiv pesticidelor, 
fungicidelor, erbicidelor şi insecticidelor; ma-
şinilor şi maşinilor-unelte şi dispozitivelor pen-
tru agricultură, horticultură şi silvicultură pen-
tru aplicarea şi pulverizarea produselor chimi-
ce, a agenţilor de protecţie şi de vegetaţie, 
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pesticidelor, erbicidelor, fungicidelor, insecti-
cidelor, îngrăşămintelor şi seminţelor; 

 

44   - servicii agricole, horticole şi forestiere, inclusiv 
îngrijirea peluzelor şi arhitectură peisagistică. 

 

 
 
 
(210) 021668 
(220) 2007.08.06 
(730) OMS Investments, Inc., a Delaware Corpo-

ration, US 
10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, 
LOS ANGELES, CA 90067-6228, Statele 
Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii; îngrăşăminte, produse 
chimice destinate agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii, cu excepţia fungicidelor, pesticide-
lor şi erbicidelor; îngrăşăminte naturale (gu-
noi, bălegar); substanţe nutritive pentru plan-
te; regulatoare de creştere a plantelor; mediu 
pentru creşterea plantelor; turbă şi înlocuitori 
de turbă; agenţi de condiţionare a solului; 
composturi; 

 

05   - produse pentru distrugerea animalelor dăună-
toare, buruienilor sau dăunătorilor, paraziţilor; 
agenţi de protecţie şi de vegetaţie, inclusiv 
pesticide, fungicide, erbicide şi insecticide; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte şi dispozitive pentru 
agricultură, horticultură şi silvicultură pentru 
aplicarea şi pulverizarea produselor chimice, 
a agenţilor de protecţie şi de vegetaţie, pesti-
cidelor, erbicidelor, fungicidelor, insecticidelor, 
îngrăşămintelor şi seminţelor; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere; seminţe; 
mulci şi materiale pentru aşternut pentru ani-
male, plante naturale; gazoane; 

 

35   - comercializarea angro şi cu amănuntul a pro-
duselor chimice destinate agriculturii, horticul-
turii şi silviculturii; îngrăşămintelor, produselor 
chimice destinate agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii, cu excepţia fungicidelor, pesticide-
lor şi erbicidelor; îngrăşămintelor naturale 
(gunoi, bălegar); substanţelor nutritive pentru 
plante; regulatoarelor de creştere a plantelor; 
mediilor pentru creşterea plantelor; turbei şi 
înlocuitorilor de turbă; agenţilor de condiţiona-
re a solului; composturilor; preparatelor pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare, buruienilor 
sau dăunătorilor, paraziţilor; agenţilor de pro-
tecţie şi de vegetaţie, inclusiv pesticidelor, 
fungicidelor, erbicidelor şi insecticidelor; ma-
şinilor şi maşinilor-unelte şi dispozitivelor pen-
tru agricultură, horticultură şi silvicultură pen-
tru aplicarea şi pulverizarea produselor chimi-
ce, a agenţilor de protecţie şi de vegetaţie, 
pesticidelor, erbicidelor, fungicidelor, insecti-
cidelor, îngrăşămintelor şi seminţelor; 

 

44   - servicii agricole, horticole şi forestiere, inclusiv 
îngrijirea peluzelor şi arhitectură peisagistică. 

 

 
 
 
(210) 021676 
(220) 2007.08.21 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
servicii prestate de magazine specializate; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
celor ce se referă la bere. 

 

 
 
 
(210) 021688 
(220) 2007.08.10 
(730) World Medicine Limited, reprezentanţă, 

MD 
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 



M+RCI  MD - BOPI 10/2008 (PARTEA II)   

 29

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "WORLD", "MEDICINE", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 19.13.21; 26.01.01; 26.01.18; 26.11.13; 
27.05.11. 

 
 
 
(210) 021697 
(220) 2007.08.10 
(730) World Medicine Limited, reprezentanţă, 

MD 
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 021736 
(220) 2007.08.17 
(730) LUNGU Alexandru, MD 

Str. Burebista nr. 16, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

afaceri imobiliare; 
 

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

 

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

 

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

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 021742 
(220) 2007.08.17 
(730) Sagmel, Inc., US 

1580 S. Milwaukee Ave. Ste. 415, 
Libertyville, IL 60048, Statele Unite ale Ame-
ricii 

(540)  
 
 

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

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale, cluburi de sănătate, învă-
ţarea  deprinderilor practice  (prezentare),  
organizarea şi  conducerea treningurilor, or-
ganizarea concursurilor instructive şi distracti-
ve, servicii educative-instructive; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
Ia acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; servicii 
ştiinţifice şi tehnologice în domeniul farmaceu-
ticii, precum şi servicii de cercetare şi de crea-
ţie referitoare la acestea; cu excepţia servici-
ilor de elaborare a concepţiei şi programelor 
de perspectivă, a proiectelor de acte legislati-
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ve şi normative în  domeniul standardizării, 
metrologiei şi certificării; asigurării activităţii 
de verificare şi reparării mijloacelor de măsu-
rare; elaborării, perfecţionării, păstrării şi utili-
zării etaloanelor iniţiale a unităţilor  de măsură 
ale Republicii Moldova; efectuării cercetărilor 
ştiinţifice în domeniul metrologiei; coordonării  
activităţii centrelor de standardizare şi metro-
logie din Republica Moldova în toate domeni-
ile de activitate; expertizei, pregătirii către 
aprobare a standardelor naţionale şi docu-
mentelor normative de standardizare;  elabo-
rării propunerilor privind modul de aplicare a 
standardelor internaţionale regionale (intersta-
tale) şi a standardelor altor state în Republica 
Moldova; armonizării standardelor naţionale 
ale Republicii Moldova cu cele internaţionale 
şi/sau regionale, şi/sau naţionale ale altor 
state; creării şi gestionării fondului naţional al 
documentelor normative şi a băncii de date 
referitor la standarde şi reglementări tehnice; 
editării, reeditării, tirajării şi difuzării standar-
delor naţionale; serviciilor de asistenţă meto-
dică organelor administraţiei publice, pregătirii 
şi perfecţionării specialiştilor pentru economia 
naţională în domeniul standardizării, metrolo-
giei şi certificării; efectuării supravegherii de 
stat şi controlului privind respectarea cerinţe-
lor legislative în domeniul dat; altor servicii în 
domeniul standardizării, metrologiei şi certifi-
cării neincluse în alte clase; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi  de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni şi animale; servicii de agricultură, 
horticultura şi de silvicultură; consultaţii pe 
probleme de farmaceutică, masaj, servicii 
telemedicale, servicii farmaceutice (prepara-
rea medicamentelor conform reţetelor), case 
de odihnă şi sanatorii, clinici. 

 

(531) CFE(5) 27.05.13; 27.05.22; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 021745 
(220) 2007.08.21 
(730) CERCHES Eugeniu, MD 

Calea Ieşilor nr. 23, ap. 26, MD-2069,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - extinctoare; 
 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare, cu excepţia aparatelor şi  utilajelor 
pentru condiţionarea aerului; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă. 

 

 
 
 
(210) 021786 
(220) 2007.08.28 
(730) TCACI Roman, MD 

Str. Miron Costin nr. 11, bloc 2, ap. 10,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "NEXT" şi executării grafice deose-
bite. 

(591) Culori revendicate: roşu pantone 173C, ne-
gru pantone 404C. 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparate cu preplată; 

 

35   - distribuirea documentării publicitare referitoa-
re la aparatele pentru înregistrarea, transmite-
rea şi reproducerea sunetului sau imaginii; 
gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; comercializarea produselor; ser-
vicii prestate de magazine; 

 

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

 

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) 26.04.09; 26.11.14; 27.05.21; 29.01.12. 
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(210) 021795 
(220) 2007.08.28 
(730) PIT Yevheniy, UA 

ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "КРОССВОРДОВ". 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

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

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasa 16. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021796 
(220) 2007.08.28 
(730) PIT Yevheniy, UA 

ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "КРОССВОРДОВ". 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021818 
(220) 2007.08.28 
(730) Newman nutrients AG, CH 

Tiefenaustr. 117, CH 3004 Bern, Elveţia 
(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; preparate cu fer-
menţi pentru scopuri medicale; substanţe 
dietetice, băuturi şi produse alimentare pentru 
scopuri medicale; adaosuri alimentare pentru 
scopuri medicale; adaosuri minerale alimenta-
re; alimente pentru nou-născuţi; substanţe 
dezinfectante; preparate cu vitamine; prepara-
te biologice şi proteice pentru scopuri medica-
le; adaosuri alimentare biologic active; prepa-
rate chimice pentru scopuri medicale; ierburi, 
ceaiuri, amestecuri, uleiuri, infuzii, băuturi, 
rădăcini, bomboane, toate acestea medicina-
le; preparate medicinale pentru scopuri medi-
cale; siropuri pentru scopuri farmaceutice; 
balsamuri pentru scopuri medicale;  preparate 
medicinale de slăbit; preparate, inclusiv cre-
me farmaceutice pentru îngrijirea pielii; ungu-
ente, creme pentru scopuri farmaceutice, in-
clusiv unguente, creme cu extracte de ierburi; 
substanţe tonifiante (preparate medicinale); 
remedii antiseptice; remedii bactericide; şer-
veţele igienice, pernuţe, pachete igienice pen-
tru dame; grăsimi pentru scopuri medicale; 
remedii medicinale contra transpiraţiei; loţiuni 
pentru scopuri farmaceutice; mijloace de spă-
lat pentru scopuri medicale; ape minerale 
pentru scopuri medicale; preparate pentru 
împrospătarea şi epurare aerului; preparate 
pentru înlăturarea bătăturilor; preparate far-
maceutice contra arsurilor cu raze ultraviolete, 
degerăturilor; şerveţele impregnate cu remedii 
medicinale; lumânări medicinale; remedii pen-
tru îngrijirea cavităţii bucale pentru scopuri 
medicale; compoziţii medicinale pentru băi; 
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săruri pentru băi curative; rujuri medicinale; 
plasturi. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021840 
(220) 2007.09.04 
(730) CRAMARENCO Iurie, MD 

Str. Nicolae Costin nr. 59, ap. 168, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

comercială; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare, cu excepţia lea-
singului aparatelor de comunicare, leasingului 
filmelor cinematografice, casetelor video, în-
registrărilor sonore, aparatelor pentru înregis-
trarea sunetului, aparatelor de sport, televi-
zoarelor şi aparatelor pentru înregistrări  vi-
deo; afaceri monetare; afaceri imobiliare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 021857 
(220) 2007.09.14 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "ROZOVAIA GHERANI", 
"РОЗОВАЯ ГЕРАНЬ ". 

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

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; toate produ-
sele sus-menţionate pe bază sau cu conţinut 
de muşcată roză. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021869 
(220) 2007.09.06 
(730) CULEBEACHIN Oleg, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 12, ap. 53,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 021889 
(220) 2007.09.12 
(730) TOMAI-VINEX S.A., societate comercială, MD 

Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "TOMAI", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 19.07.01; 19.07.17; 
26.01.04; 26.01.18; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 021928 
(220) 2007.09.17 
(730) Soldex Limited, VG 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "G", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 

şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 05.05.20; 25.01.06; 26.04.03; 
26.04.04; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 021942 
(220) 2007.09.20 
(730) Dawn Foods, Inc., US 

3333 Sargent Road Jackson, Michigan 
49201, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - copturi, făină şi produse cerealiere, aluat, 

aluat pentru torte şi fursecuri, produse din 
aluat, produse de panificaţie, produse de co-
fetărie din aluat, torte, fursecuri, gogoşi, bis-
cuiţi, galete, amestecuri (semifabricate) pen-
tru aluat, pentru torte, pentru gogoşi, pentru 
biscuiţi, produse pentru fabricarea copturilor, 
compoziţii (ingrediente) pentru copturi, umplu-
turi, glazură de zahăr şi substanţe de glazura-
re (acoperire) a produselor coapte. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 26.02.03; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 021950 
(220) 2007.09.20 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
           "Kommunarka", BY 

220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe conservate, congelate, uscate şi fierte, 

fructe glasate; marmelade, jeleuri, gemuri; unt 
de cacao; 

 

30   - cacao, produse din cacao; făină şi preparate 
făcute din cereale, produse de patiserie şi 
cofetărie; napolitane; produse de cofetărie 
pentru împodobirea pomului de Crăciun; prăji-
turi; produse de cofetărie pe bază de arahide; 
produse de cofetărie pe bază de migdale; 
caramele; bomboane; bomboane de lemn-
dulce; bomboane de mentă; fursecuri, cracke-
re; dropsuri; băuturi din cacao cu lapte; bău-
turi din ciocolată cu lapte; băuturi pe bază de 
ciocolată; băuturi pe bază de cacao; pastile 
(produse de cofetărie); biscuiţi; bomboane 
fondante (produse de cofetărie); praline; turte 
dulci; pudră pentru prăjituri; cofeturi; torturi; 
torturi cu fructe şi pomuşoare; halva; ciocolată; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; bufete, cafene-
le, cofetării, restaurante, restaurante cu  auto-
servire; servicii de baruri. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021956 
(220) 2007.09.20 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
           "Kommunarka", BY 

220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe conservate, congelate, uscate şi fierte, 

fructe glasate; marmelade, jeleuri, gemuri; unt 
de cacao; 

 

30   - cacao, produse din cacao; făină şi preparate 
făcute din cereale, produse de patiserie şi 
cofetărie; napolitane; produse de cofetărie 
pentru împodobirea pomului de Crăciun; prăji-
turi; produse de cofetărie pe bază de arahide; 
produse de cofetărie pe bază de migdale; 
caramele; bomboane; bomboane de lemn-
dulce; bomboane de mentă; fursecuri, cracke-

re; dropsuri; băuturi din cacao cu lapte; bău-
turi din ciocolată cu lapte; băuturi pe bază de 
ciocolată; băuturi pe bază de cacao; pastile 
(produse de cofetărie); biscuiţi; bomboane 
fondante (produse de cofetărie); praline; turte 
dulci; pudră pentru prăjituri; cofeturi; torturi; 
torturi cu fructe şi pomuşoare; halva; ciocolată; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; bufete, cafene-
le, cofetării, restaurante, restaurante cu  auto-
servire; servicii de baruri. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021958 
(220) 2007.09.20 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
           "Kommunarka", BY 

220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ПРЕДМЕСТЬЕ". 
(511) NCL(9) 
29   - fructe conservate, congelate, uscate şi fierte, 

fructe glasate; marmelade, jeleuri, gemuri; unt 
de cacao; 

 

30   - cacao, produse din cacao; făină şi preparate 
făcute din cereale, produse de patiserie şi 
cofetărie; napolitane; produse de cofetărie 
pentru împodobirea pomului de Crăciun; prăji-
turi; produse de cofetărie pe bază de arahide; 
produse de cofetărie pe bază de migdale; 
caramele; bomboane; bomboane de lemn-
dulce; bomboane de mentă; fursecuri, cracke-
re; dropsuri; băuturi din cacao cu lapte; bău-
turi din ciocolată cu lapte; băuturi pe bază de 
ciocolată; băuturi pe bază de cacao; pastile 
(produse de cofetărie); biscuiţi; bomboane 
fondante (produse de cofetărie); praline; turte 
dulci; pudră pentru prăjituri; cofeturi; torturi; 
torturi cu fructe şi pomuşoare; halva; ciocolată; 

 

35   - comercializarea produselor alimentare şi a 
băuturilor şi promovarea vânzărilor pentru 
terţi, inclusiv servicii în domeniul comerţului 
cu amănuntul şi angro, organizarea iarmaroa-
celor comerciale, vânzări la licitaţie, burse de 
mărfuri; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; bufete, cafene-
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le, cofetării, restaurante, restaurante cu auto-
servire; servicii de baruri. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021969 
(220) 2007.10.03 
(730) INFORM GRUP S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Trandafirilor nr. 29, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ПЕЛЬМЕНИ", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
30   - colţunaşi cu carne; 
 

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

 

(531) CFE(5) 11.01.04; 11.03.09; 11.03.23; 26.04.24; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 021976 
(220) 2007.09.20 
(730) P.P. PROMO PLUS S.R.L., MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 11, ap. 67, MD-2060,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "PROMO". 

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

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

 

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

 

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. 

 

 
 
 
(210) 021989 
(220) 2007.09.25 
(730) Oy Sinebrychoff Ab, a limited liability 

company organized and existing under 
the laws of Finland, FI 
Sinebrychoffinaukio 1, Fl-04201 KERAVA, 
Finlanda 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 021990 
(220) 2007.09.25 
(730) Oy Sinebrychoff Ab, a limited liability 

company organized and existing under 
the laws of Finland, FI 
Sinebrychoffinaukio 1, Fl-04201 KERAVA,  
Finlanda 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "+", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 24.17.05; 24.17.07; 26.04.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 021994 
(220) 2007.10.02 
(730) CASA VINULUI S.R.L., întreprindere mixtă 

moldo-rusă, MD 
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizare de  călătorii; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 022007 
(220) 2007.10.04 
(730) ROTARI Dumitru, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 194/1, ap. 48, MD-2071,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GUSTUL TRADIŢIO-
NAL", "SALAMURI", "PARIZERE", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, galben, cafeniu-
deschis. 

(511) NCL(9) 
29   - salamuri şi parizere; 
 

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

 

(531) CFE(5) 25.03.01; 26.01.04; 26.01.20; 27.01.16; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 022012 
(220) 2007.10.09 
(730) FARMINA S.R.L., MD 

Str. Ciocana nr. 8, bloc 1, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Здоровья", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(9) 
03   - parfumerie, uleiuri esenţiale, loţiuni pentru 

păr; produse pentru îngrijirea dinţilor, în spe-
cial remedii pentru îngrijirea cavităţii bucale; 
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05   - produse farmaceutice, parafarmaceutice şi 
veterinare; produse chimice şi produse natu-
rale pentru farmacii, produse igienice pentru 
medicină; substanţe dietetice de uz medical, 
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plomba-
rea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfec-
tante; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide; erbicide; preparate 
pentru îngrijirea pielii, dinţilor, părului cu efect 
curativ şi igienic, sub formă de creme, loţiuni, 
geluri, tincturi, şampoane, şerveţele îmbibate 
cu loţiuni farmaceutice, remedii contra transpi-
raţiei, dezinfectanţi igienici; 

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de 
birou; administrare, exploatare comercială; 
studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, in-
formaţii pentru afaceri, susţinere în comercia-
lizarea produselor farmaceutice, parafar-
maceutice de îngrijire şi sănătate, dietetice, 
ortopedice, cosmetice şi de parfumerie şi a 
tuturor produselor din clasele 03 şi 05 suscep-
tibile de a fi vândute în farmacii; import-
export; servicii ale reţelelor de magazine spe-
cializate, în special farmacii, recepţionarea 
comenzilor, servicii de vânzare cu amănuntul, 
angro; servicii de publicitate, de promovare a 
produselor sus-numite, organizarea şi partici-
parea la expoziţii şi târguri în scopuri comer-
ciale şi de promovare, relaţii cu publicul, distri-
buirea eşantioanelor, demonstrare şi etalare de 
produse; 

 

44   - servicii medicale, servicii veterinare, de îngriji-
re şi frumuseţe, prestarea serviciilor de con-
sultanţă în domeniul farmaceutic, de îngrijire a 
sănătăţii, consultanţă aferentă produselor 
farmaceutice, preparării, distribuirii şi livrării 
produselor farmaceutice, parafarmaceutice, 
de îngrijire şi sănătate, dietetice, ortopedice, 
cosmetice şi de parfumerie şi a tuturor produ-
selor din clasele 03 şi 05 susceptibile de a fi 
vândute în farmacii. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 28.05.00; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022017 
(220) 2007.10.11 
(730) MONUL Sergiu, MD 

Str-la I. Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022023 
(220) 2007.10.10 
(730) ARMONIE-LUX S.R.L., MD 

Str. Igor Vieru nr. 20, MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "F", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 022024 
(220) 2007.10.10 
(730) ARMONIE-LUX S.R.L., MD 

Str. Igor Vieru nr. 20, MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022029 
(220) 2007.10.19 
(730) PENDUS Boris, MD 

Bd. Dacia nr. 38, bloc 5, ap. 50, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

închis, galben, roşu, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 

curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.18; 13.01.17; 26.04.09; 
26.04.10; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 022035 
(220) 2007.10.09 
(730) Fabrica de drojdii din Chişinău S.A., între-

prindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 1, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - ceai, zahăr, orez, tapiocă, sago, făină şi pre-

parate făcute din cereale, pâine, produse de 
patiserie, cu excepţia patiseriei cu termen 
mare de păstrare şi produse de cofetărie, cu 
excepţia dulciurilor; îngheţată, miere, sirop de 
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.11; 02.05.01; 04.05.21; 
26.01.14; 26.01.16; 27.05.07. 

 
 
 
(210) 022058 
(220) 2007.10.11 
(730) SOLOVIOV Evghenii, MD 

Str. Jubiliară nr. 1, MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022064 
(220) 2007.10.09 
(730) Wrangler Apparel Corp., US 

3411 Silverside Road,  Wilmington, Delaware 
19810, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 022071 
(220) 2007.10.10 
(730) Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 

Str. Ostafa nr. 7, MD-3100, Bălţi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 022077 
(220) 2007.10.10 
(730) INVESTPRIVATBANK S.A. bancă comercială, 

MD 
Str. A. Şciusev nr. 34, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 27.05.13; 27.05.22; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022091 
(220) 2007.10.11 
(730) SOLOVIOV Evghenii, MD 

Str. Jubiliară nr. 1, MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte, cu excepţia cipsurilor; jeleuri, 
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse 
lactate; toate produsele sus-menţionate, cu 
excepţia pectinei şi proteinei alimentare; 

 

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; cu excepţia 
glucozei, glutenului, amidonului şi a produse-
lor din amidon, a feculei, făinii din cartofi, toa-
te folosite în alimentaţie; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022093 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Nemiroff" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: argintiu, galben, cafeniu, 
albastru, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
33   - votcă fabricată prin utilizarea alcoolului de 

grâu; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 06.19.09; 25.01.15; 28.05.00; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 022094 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Nemiroff" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis, galben, 
cafeniu, albastru, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
33   - votcă fabricată prin utilizarea alcoolului de 

secară; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 06.19.09; 25.01.15; 28.05.00; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 022095 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Nemiroff" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: de muştar, de muştar-
închis, de muştar-deschis, galben, cafeniu, 
roşu, verde, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
33   - macerat fabricat prin utilizarea mierii şi piperu-

lui; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 03.13.05; 05.07.02; 05.09.15; 11.03.02; 
24.03.01; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
 

(210) 022096 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Nemiroff" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: de muştar, de muştar-
deschis, de muştar-închis, gri, gri-deschis, 
gri-închis, roşu, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
33   - votcă fabricată pe bază de alcool de cereale; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 11.03.02; 24.03.01; 25.01.15; 
28.05.00; 29.01.15. 
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(210) 022097 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Nemiroff" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: de muştar, de muştar-
deschis, de muştar-închis, bordo, roşu, ver-
de, cafeniu, violet-închis, alb, negru. 

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

conţinut şi/sau aromă de răchiţele; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.09; 11.03.02; 24.03.01; 
25.01.15; 28.05.00; 29.01.15. 

 

(210) 022098 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Nemiroff" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: de muştar, de muştar-
deschis, de muştar-închis, cafeniu, cafeniu-
închis, albastru, bej, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
33   - macerat fabricat prin utilizarea mierii şi pâinii 

de secară; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; ad-
ministrare comercială; lucrări de birou; importul 
şi exportul băuturilor alcoolice; servicii de vân-
zări cu amănuntul şi angro a băuturilor alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 03.07.04; 03.07.19; 05.07.02; 05.13.08; 
11.03.02; 19.07.02; 24.03.01; 28.05.00; 29.01.15. 
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(210) 022099 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Nemiroff" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: de muştar, de muştar-
deschis, de muştar-închis, verde, gri, gri-
deschis, cafeniu, galben, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
33   - votcă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.03.20; 05.07.02; 11.03.02; 24.03.01; 
25.01.15; 28.05.00; 29.01.15. 

 

(210) 022100 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Nemiroff" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: de muştar, de muştar-
deschis, de muştar-închis, galben-deschis, 
gri-deschis, galben, cafeniu, albastru, alb, 
negru. 

(511) NCL(9) 
33   - votcă fabricată pe bază de alcool de cereale, 

inclusiv alcool de grâu; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
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de vânzări cu amănuntul şi cu ridicata a bău-
turilor alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 06.19.09; 11.03.02; 24.03.01; 
25.01.15; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 022101 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Nemiroff" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: de muştar, de muştar-
deschis, de muştar-închis, roşu, gri-închis, 
alb, negru. 

 

(511) NCL(9) 
33   - votcă pe bază de alcool de cereale; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 11.03.02; 24.03.01; 25.01.15; 
28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 022102 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
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excepţia "Nemiroff" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: de muştar, de muştar-
deschis, de muştar-închis, roşu, albastru-
închis, albastru, liliachiu-deschis, violet, alb, 
negru. 

(511) NCL(9) 
33   - votcă pe bază de alcool de cereale; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 11.03.02; 24.03.01; 25.01.15; 
27.07.01; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 022116 
(220) 2007.10.15 
(730) RÎUL VECHI S.R.L., MD 

Str. Ghica-Vodă nr. 8, MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-

tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); materiale pentru perii; materiale pen-
tru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru 
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

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; 

 

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 şi 
toate celelalte servicii incluse în clasa 35, 
inclusiv comercializarea produselor; servicii 
prestate de centre comerciale; servicii presta-
te de chioşcuri, servicii prestate de pavilioane; 
servicii prestate de magazine; servicii prestate 
de magazine de firmă; agenţi de import-

export; agenţi de informaţie comercială; aren-
da spaţiilor pentru amplasarea publicităţii; 
expertiză de afaceri; demonstrarea produse-
lor, inclusiv prin reţelele de calculatoare; son-
daje de opinie; studii de piaţă; informaţie de 
afaceri; informaţie de afaceri oferită prin reţe-
lele de calculatoare, inclusiv prin Internet; 
informaţie statistică; investigaţii de afaceri; 
cercetări de marketing; cercetări de marketing 
oferite prin reţelele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet; consultaţii în domeniul organiză-
rii şi administrării întreprinderii comerciale; 
consultaţii profesionale în domeniul afacerilor; 
înnoirea materialelor publicitare; organizarea 
expoziţiilor comerciale sau publicitare; organi-
zarea iarmaroacelor comerciale sau publicita-
re; decorarea vitrinelor; vânzări la licitaţie; 
vânzări la licitaţie prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet; promovarea vânzărilor 
pentru terţi; publicarea textelor publicitare; 
publicitate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; 
distribuirea materialelor publicitare; publicitate 
interactivă în reţelele de calculatoare; publici-
tate prin corespondenţă; publicitate televizată; 
colectarea diverselor produse pentru terţi şi 
amplasarea produselor pentru facilitarea 
examinării şi procurării lor de către consuma-
tori; serviciile modelelor în scopuri publicitare 
şi de promovare a vânzărilor; servicii de apro-
vizionare pentru terţi. 

 

 
 
 
(210) 022118 
(220) 2007.10.16 
(730) ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprin-

dere mixtă, MD 
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 25.01.05; 25.01.25; 25.07.01; 25.12.25; 
26.07.25; 26.11.09. 

 
 
 
(210) 022121 
(220) 2007.10.17 
(730) PIHUT Svetlana, MD 

Str. Cahul nr. 8, bloc 2, ap. 39, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.24; 26.04.01; 26.04.24; 27.07.01. 
 
 
 
(210) 022126 
(220) 2007.10.17 
(730) Glukoza Production, LLC, RU 

Moscow, Novinskiy b-r, d. 3, str. 1, Federaţia 
Rusă 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 

acustice; distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament pentru prelucra-
rea informaţiei şi calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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); 
 

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

 

 
 
 
(210) 022129 
(220) 2007.10.04 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
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(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlărie, recipiente din sticlă sau din alte ma-

teriale pentru îmbutelierea produselor alimen-
tare lichide; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări an-
gro şi cu amănuntul; operaţii de export-import; 
comercializarea băuturilor răcoritoare şi al-
coolice; servicii prestate de magazine specia-
lizate. 

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.22; 19.07.23. 
 
 
 
(210) 022140 
(220) 2007.10.30 
(730) OMPRICO-INVEST S.R.L., MD 

Str. Florilor nr. 1, MD-5400, Rezina,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.08. 
 
 
 
(210) 022144 
(220) 2007.10.25 
(730) IGLISA-CONSTRUCT S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Florilor nr. 18, bloc 2, ap. 39, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MATERIALE DE CON-
STRUCŢII", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 07.03.11; 26.13.25; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022145 
(220) 2007.10.25 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

 
 
 
(210) 022147 
(220) 2007.10.25 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 022150 
(220) 2007.10.30 
(730) LIUPAS-IMOBIL S.R.L., MD 

Str. Maria Cebotari nr. 37, of. 302, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "INTERNATIONAL", 
"BUSINESS CENTER", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.09.03; 24.09.09; 27.05.11. 
 
 
 
 

(210) 022169 
(220) 2007.10.24 
(730) UNGUREAN Alexei, MD 

Bd. Traian nr. 19, bloc 1, ap. 135, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
31   - alimente pentru animale; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou  şi 
servicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022174 
(220) 2007.10.25 
(730) MIGAI Nadejda, MD 

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

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022175 
(220) 2007.10.25 
(730) Wm. Wrigley Jr. Company, corporaţie din 

statul Delaware, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie, în special gumă de 

mestecat, gumă de mestecat cu balonaşe, 
bomboane şi caramele de mentă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022180 
(220) 2007.10.29 
(730) ILCENCO Vsevolod, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 27.05.19. 
 
 
 
(210) 022194 
(220) 2007.10.31 
(730) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 

NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: roşu, roz, alb, negru, bej. 
(511) NCL(9) 
05   - scutece, şerveţele şi absorbante igienice, 

absorbante igienice pentru chiloţi şi tampoa-
ne. 

 

(531) CFE(5) 02.03.17; 02.05.03; 02.05.17; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 022211 
(220) 2007.11.02 
(730) LIVRALUM S.R.L., MD 

Str. V. Lupu nr. 42/ N, ap. 1, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; cu excepţia aparatelor electrice şi 
electronice; acumulatoarelor, cutiilor de acu-
mulatoare (cutii de baterii) şi compresoarelor 
de supraalimentare; 

 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 10/2008 (PARTEA II) TRADEMARKS 
 

 50 

(210) 022220 
(220) 2007.11.08 
(730) P.P. PROMO PLUS S.R.L., MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 11, ap. 67, MD-2060,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PROMO", "IMOBIL". 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022221 
(220) 2007.11.07 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

(210) 022222 
(220) 2007.11.07 
(730) Dunhill Tobacco of London Limited, GB 

1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "D", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători; brichete, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.08; 26.04.18; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 022224 
(220) 2007.11.07 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,  
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - detergenţi; preparate şi substanţe pentru spă-

lat; condiţionere pentru ţesături, preparate de 
înmuiere a ţesăturilor; preparate pentru albit, 
preparate de scos petele; preparate dezodori-
zante şi de împrospătare pentru îmbrăcăminte 
şi articole textile; săpunuri; săpunuri de aviva-
re; preparate pentru spălarea manuală a îm-
brăcămintei şi articolelor textile; amidon pen-
tru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire. 
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(210) 022225 
(220) 2007.11.07 
(730) Aktiebolaget Electrolux, SE 

SE-105 45 Stockholm, Suedia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - refrigeratoare, congelatoare, maşini de gătit, 

grătare, cuptoare, cuptoare cu microunde, 
aparate şi instalaţii pentru condiţionarea aeru-
lui, ventilatoare, purificatoare de aer pentru 
bucătărie, ochiuri de maşini de gătit, aparate 
pentru purificarea apei, fierbătoare electrice 
de apă, cafetiere electrice, purificatoare de 
aer, umidificatoare, toastere, aparate electrice 
de făcut vafe, aparate şi instalaţii de uscare, 
camere pentru uscare, uscătoare electrice de 
rufe; părţi şi fitinguri pentru toate produsele 
sus-menţionate. 

 

 
 
 
(210) 022226 
(220) 2007.11.07 
(310) 77/318,565 
(320) 2007.10.31 
(330) US 
(730) Google Inc., US 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - hardware de calculatoare; software de calcu-

latoare. 
 

 
 
 
(210) 022227 
(220) 2007.11.07 
(310) 77/320,620 
(320) 2007.11.02 
(330) US 
(730) Google Inc., US 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "HANDSET", 
"ALLIANCE". 

(511) NCL(9) 
41   - servicii de educaţie; 
 

42   - servicii în domeniul calculatoarelor, servicii în 
domeniul software de calculatoare, servicii de 
cercetare şi elaborare, servicii de consultanţă. 

 

 
 
 
(210) 022229 
(220) 2007.11.08 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,  
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - detergenţi; preparate şi substanţe pentru spă-

lat; condiţionere pentru ţesături, preparate de 
înmuiere a ţesăturilor; preparate pentru albit, 
preparate de scos petele; preparate dezodori-
zante şi de împrospătare pentru îmbrăcăminte 
şi articole textile; săpunuri; săpunuri de aviva-
re; preparate pentru spălarea manuală a îm-
brăcămintei şi articolelor textile; amidon pen-
tru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire. 

 

 
 
 
(210) 022241 
(220) 2007.11.15 
(730) VESELTIS S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. D. Caraciobanu nr. 16/2, MD-2064,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
viciile incluse în această clasă, inclusiv pro-
movarea şi comercializarea produselor, co-
merţul angro şi cu amănuntul, serviciile ma-
gazinelor, operaţii de export-import. 

 

 
 
 
(210) 022245 
(220) 2007.11.16 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITER-

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

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022246 
(220) 2007.11.16 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITER-

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

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 

(210) 022248 
(220) 2007.11.06 
(730) USCOV Ruslan, MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 73/75, ap. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022255 
(220) 2007.11.23 
(730) Refael Barkan, IL 

70400 Kiryat Weizman, P.O. Box 4075,  
Ness-Ziona, Israel 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022256 
(220) 2007.11.23 
(730) Refael Barkan, IL 

70400 Kiryat Weizman, P.O. Box 4075,  
Ness-Ziona, Israel 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022257 
(220) 2007.11.23 
(730) Refael Barkan, IL 

70400 Kiryat Weizman, P.O. Box 4075,  
Ness-Ziona, Israel 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022258 
(220) 2007.11.23 
(730) Refael Barkan, IL 

70400 Kiryat Weizman, P.O. Box 4075,  
Ness-Ziona, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022264 
(220) 2007.11.14 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 03.07.24; 26.01.10; 26.01.16; 
26.03.23. 

 
 
 
(210) 022266 
(220) 2007.11.14 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; su-
porturi de înregistrare magnetice, discuri acusti-
ce; distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini 
de calculat, echipament pentru prelucrarea in-
formaţiei şi calculatoare; extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
necuprinse în alte clase, cu excepţia şerveţe-

lelor din hârtie de unică folosinţă, batistelor 
din hârtie de unică folosinţă, hârtiei igienice, 
batistelor (de hârtie), scutecelor de unică folo-
sinţă din hârtie sau celuloză, scutecelor de  
unică folosinţă din hârtie şi celuloză pentru 
bebeluşi şi copii, scutecelor-chiloţi de o singu-
ră folosinţă din hârtie şi celuloză pentru bebe-
luşi, şerveţelelor  de hârtie demachiante, şer-
veţelelor de hârtie, şerveţelelor de masă din 
hârtie, prosoapelor  de hârtie, pachetelor din 
hârtie, panglicii adezive, bobinei cu panglică 
de unică folosinţă pentru papetărie şi ambala-
re, bobinatoarelor de o singură folosinţă pen-
tru benzi destinate ambalării, pelincilor din 
hârtie sau celuloză; 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 excep-
ţia mobilelor); materiale de instruire sau  învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

 
 
 
(210) 022271 
(220) 2007.11.20 
(730) PRODENAR S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 12, MD-6801,  
Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "T", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.03.15; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022276 
(220) 2007.11.15 
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 022278 
(220) 2007.11.23 
(310) 006298392 
(320) 2007.09.21 
(330) EM 
(730) EZILI INVESTISSMENTS INC., PA 

Edificio El Dorado - Calle 52 y Elvira 
Mendez, Panama 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "K", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

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

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.24; 27.05.11; 27.05.14. 
 
 
 
(210) 022280 
(220) 2007.11.23 
(310) 006295687 
(320) 2007.09.20 
(330) EM 
(730) EZILI INVESTISSEMENTS INC., PA 

Edificio El Dorado - Calle 52 y Elvira 
Mendez, Panama 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 25.05.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 022281 
(220) 2007.11.14 
(730) LIGA-2 S.A., MD 

Str. Veronica Micle nr. 2/b, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 25.07.06; 26.04.10; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022283 
(220) 2007.11.15 
(730) HYDROSYSTEMS ML S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 198, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

albastru-închis. 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.10; 01.15.15; 26.01.13; 26.02.03; 
27.05.22; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 022286 
(220) 2007.11.14 
(730) MIGAI Nadejda, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Cinema", "Fm". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022289 
(220) 2007.11.14 
(730) MIGAI Nadejda, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Comedy", "Fm". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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(210) 022290 
(220) 2007.11.14 
(730) MIGAI Nadejda, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Sport", "Fm". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022292 
(220) 2007.11.14 
(730) MIGAI Nadejda, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Mobile", "Plus". 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

(210) 022293 
(220) 2007.11.14 
(730) DOMBROVSKYY Yevgen, UA 

Vul. Akademika Vilyamsa, 35-A, m. Odesa,  
65038, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Super", "Fuel", "Max", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, galben, roşu. 
(511) NCL(9) 
07   - preparate de curăţat combustibilul la motoare-

le cu ardere internă; convertori de combustibil 
pentru motoarele cu ardere internă; conser-
vanţi de combustibil pentru motoare; 

 

09   - magneţi; cabluri magnetice. 
 

(531) CFE(5) 27.05.09; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022198 
(220) 2007.11.05 
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 



MD - BOPI 10/2008 (PARTEA II) TRADEMARKS 
 

 58 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.17. 
 
 
 
(210) 022295 
(220) 2007.11.14 
(730) LATURINSKAIA Lidia, MD 

Str. Bogdan-Voievod nr. 2/A, ap. 3,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.15; 07.01.08; 07.01.09; 
07.01.24; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 022296 
(220) 2007.11.16 
(730) MDR GRUP S.R.L., întreprindere de cerce-

tare şi producţie, MD 
Bd. Iu. Gagarin nr. 2, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022298 
(220) 2007.11.14 
(730) MIGAI Nadejda, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Кишинёв". 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022300 
(220) 2007.11.14 
(730) MIGAI Nadejda, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Fm". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022301 
(220) 2007.11.14 
(730) MIGAI Nadejda, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Business", "FM". 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022302 
(220) 2007.11.14 
(730) INTERCOMM FOODS S.A., GR 

8th Km Road Larisa-Sykourio, P.O. Box 
1127, Larisa, Grecia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe şi legume conservate, congelate, usca-

te şi fierte; jeleuri, marmelade, dulceţuri, com-
poturi, compoturi din piersici, compoturi din 
caise; măsline conservate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile, uleiuri din măsline conservate; 
mezelicuri. 

 

 
 
 
(210) 022303 
(220) 2007.11.14 
(310) 2007715304 
(320) 2007.05.24 
(330) RU 
(730) American-Cigarette Company (Overseas)  
           Limited, CH 

Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Lilas", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: liliachiu, galben, alb, vio-
let, roz. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 09.01.25; 09.03.13; 27.05.13; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 022304 
(220) 2007.11.16 
(730) STANDART GRUP S.R.L., publicaţie peri-

odică, MD 
Str. A. Şciusev nr. 11, bloc 1, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "®". 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.08; 03.01.16; 27.03.03. 
 
 
 
(210) 022307 
(220) 2007.11.16 
(730) BOIŞTEAN Alexandru, MD 

Bd. Traian nr. 9, ap. 29, MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022308 
(220) 2007.11.26 
(730) URBANPROIECT, institut naţional de cer-

cetări şi proiectări, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 9, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
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) 20.05.05; 20.05.11; 26.04.07; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 022309 
(220) 2007.11.20 
(730) LE BRIDGE CORPORATION LIMITED 
           S.R.L., MD 

Str. Varniţa nr. 6, MD-2036, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01. 
 
 
 
 

(210) 022311 
(220) 2007.11.19 
(730) BLUES-PA S.R.L., întreprindere de pro-

ducţie şi comerţ, MD 
Bd. Moscova nr. 14/1, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "КЛУБ - РЕСТОРАН", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

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; 
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37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.05; 27.05.11; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022325 
(220) 2007.11.19 
(730) Lenovo (Beijing) Limited, CN 

No. 6, Chuangye Road, Shangdi Information 
Industry Base, Haidian District, Beijing, 
100085, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - calculatoare; dispozitive periferice pentru cal-

culatoare; laptopuri calculatoare; blocnotesuri 
electronice; hardware de calculatoare; drivere 
(pentru calculatoare); software de calculatoa-
re; baterii (pentru blocnotesuri electronice şi 
pentru laptopuri); monitoare pentru calcula-
toare; memorie flash; 

 

16   - produse de imprimerie; publicaţii periodice; 
ziare; cărţi; publicaţii tipărite; specificatoare 
(produs de imprimerie); broşuri; îndreptare 
(manuale); materiale de instruire (cu excepţia 
aparatelor); hărţi de perete didactice. 

 

 
 
 
(210) 022326 
(220) 2007.11.19 
(730) Lenovo (Beijing) Limited, CN 

No. 6, Chuangye Road, Shangdi Information 
Industry Base, Haidian District, Beijing, 
100085, China 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
09   - calculatoare; dispozitive periferice pentru cal-

culatoare; laptopuri; blocnotesuri electronice; 
hardware de calculatoare; drivere (pentru 
calculatoare); software de calculatoare; baterii 
(pentru blocnotesuri electronice şi pentru lap-
topuri); monitoare pentru calculatoare; memo-
rie flash; 

 

16   - produse de imprimerie; publicaţii periodice; 
ziare; cărţi; publicaţii tipărite; specificatoare 
(produs de imprimerie); broşuri; îndreptare 
(manuale); materiale de instruire (cu excepţia 
aparatelor); hărţi de perete didactice. 

 

 
 
 
(210) 022333 
(220) 2007.11.20 
(730) BIOGLOBAL S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Voluntarilor nr. 3, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BIO", "GLOBAL", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, verde, 
roşu, oranj, negru, gri. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 03.11.12; 27.05.07; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 022334 
(220) 2007.11.19 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 022335 
(220) 2007.11.19 
(730) Dunhill Tobacco of London Limited, GB 

1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF, 
Regatul Unit 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 022343 
(220) 2007.11.27 
(730) DAAC ECO PLANT S.R.L., MD 

Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "РАДИО". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022346 
(220) 2007.11.22 
(730) ARFUSH Valid, UA 

Kruglouniversitetskaya street 14, apt. 21,  
Kyiv, 01024, Ucraina 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

sportive şi culturale; organizarea procesului 
instructiv-educativ; agenţii artistice; manage-
ment pentru artişti; distracţii; organizarea re-
creării; servicii de discotecă; music-hall-uri; 
servicii de campusuri de vacanţă; divertisment 
radiofonic; publicarea textelor, alte decât cele 
publicitare; producerea filmelor; producerea 
filmelor video; producerea filmelor despre 
divertisment în direct; publicarea cărţilor; pro-
ducerea programelor radio şi de televiziune; 
producerea pieselor teatrale; producerea 
spectacolelor; amuzament televizat; concerte 
de muzică uşoară; antrenament practic în 
formă de demonstrări; servicii ale studiourilor 
de înregistrare; informaţie despre recreare; 
organizarea şi desfăşurarea seminarelor; or-
ganizarea şi desfăşurarea seminarelor practi-
ce; servicii în domeniul divertismentului, inclu-
siv contribuire la desfăşurarea concursurilor 
de frumuseţe şi desfăşurarea concursurilor de 
frumuseţe; desfăşurarea prezentărilor de mo-
dă; organizarea, producerea şi prezentarea 
concursurilor de frumuseţe; organizarea, pro-
ducerea şi prezentarea expoziţiilor, evenimen-
telor culturale; organizarea măsurilor de sport 
şi odihnă; servicii în vederea divertismentului; 
informaţie privind evenimentele de educaţie, 
instruire, divertisment, sport şi cultură acorda-
te on-line din baza de date de calculator, prin 
Internet sau prin alte mijloace; servicii în ve-
derea divertismentului radio şi televizat; servi-
cii educaţionale şi de divertisment, inclusiv 
producţia, distribuirea şi/sau prezentarea pro-
gramelor pentru televiziune, televiziune prin 
cablu, televiziune digitală şi prin satelit; pro-
ducerea şi distribuirea serviciilor în domeniul 
înregistrărilor sonore şi/sau vizuale şi al diver-
tismentului; servicii de publicare a muzicii; 
servicii prestate de studiouri de înregistrare; 
servicii de informare referitoare la muzică, 
divertisment, jocuri şi evenimente oferite on-
line din baze de date de calculator, prin Inter-
net sau orice altă reţea de comunicaţie, inclu-
siv fără fir, prin cablu sau satelit; producerea, 
pregătirea, prezentarea, distribuţia, punerea 
în reţea şi închirierea programelor de tele- şi 
radiodifuziune şi a filmelor, filmelor cu desene 
animate şi a înregistrărilor sonore şi/sau vizu-
ale; producerea filmelor despre divertisment 
în direct; organizarea, producerea şi prezen-
tarea concursurilor, expoziţiilor, evenimentelor 
sportive, spectacolelor, spectacolelor în tur-

neu, reprezentaţiilor, performanţelor teatrale, 
concertelor, performanţelor din viaţă şi a eve-
nimentelor cu participarea audienţei; oferirea 
on-line a publicaţiilor electronice (neîncărcabi-
le); acordarea şi operarea conferinţelor elec-
tronice; grupuri de discuţie şi camere de dis-
cuţie (chat rooms); servicii de jocuri electroni-
ce oferite din baze de date de calculator, din 
Internet sau orice altă reţea de comunicaţie, 
inclusiv fără fir, prin cablu, satelit; servicii de 
avizare şi consultanţă referitoare la serviciile 
sus-citate; închirierea echipamentului audio; 
închirierea aparatelor de iluminat pentru în-
scenări teatrale sau studiouri televizate; închi-
rierea înregistrărilor sonore; închirierea filme-
lor cinematografice; închirierea filmelor artisti-
ce; închirierea receptoarelor radio şi de televi-
ziune; închirierea aparatelor de înregistrare a 
casetelor video; închirierea casetelor video; 
închirierea camerelor video; servicii de scriere 
a scenariilor; redactarea peliculelor video; 
redactarea discurilor optice; întocmirea pro-
gramelor în reţeaua globală de calculatoare; 
asigurare cu jocuri la calculator care pot fi 
accesate prin reţea de către utilizatorii de 
reţea. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 25.01.25; 26.01.13; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 022348 
(220) 2007.11.29 
(730) Asociaţia Presei Auto din Moldova, asoci-

aţie obştească, MD 
Str. Armenească nr. 35, of. 7, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
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rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee, cu excep-
ţia produselor de fotografie; albumelor pentru 
fotografii, produselor de imprimerie; publicaţi-
ilor, şi anume revistelor, jurnalelor, cărţilor, 
livretelor; atlaselor, hărţilor geografice, şerve-
ţelelor, băsmăluţelor de buzunar din hârtie; 
sacilor (anvelopelor, poşetelor) pentru amba-
laj (din hârtie sau din materiale plastice); foto-
grafiilor; caracterelor de imprimerie; clişeelor; 
etichetelor; drapelelor (din hârtie); articolelor 
de birou (cu excepţia mobilelor); 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepţia publicităţii, şi anume a publicităţii 
televizate, localizării materialului publicitar, 
difuzării anunţurilor publicitare, distribuirii prin 
poştă a publicităţii, a publicării textelor publici-
tare, informaţiei comerciale şi statistice; vân-
zării la licitaţii, asistenţei în gestionarea între-
prinderilor comerciale sau industriale, studiu-
lui pieţei, promovării vânzărilor (pentru terţi), 
organizării expoziţiilor şi târgurilor în scopuri 
comerciale şi de publicitate; serviciilor de 
abonare la ziare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; cu excepţia pregătirii, şi anu-
me a pregătirii practice, informării în materie 
de educaţie, formării şi recreării, programelor 
de divertisment televizate şi radiofonice, or-
ganizării de recreări, şi anume a  concertelor, 
spectacolelor, concursurilor (educaţie şi diver-
tisment); organizării de conferinţe şi de semi-
nare; 

 

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) 26.04.09; 26.04.24; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022349 
(220) 2007.12.05 
(730) CASA MOBILEI S.A., magazin universal,  

MD 
Str. A. Puşkin nr. 58, MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CASA MOBILEI". 
(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 022350 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CENTER". 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare. 
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16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee. 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022351 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SHOP". 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022352 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roz. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 03.07.24; 26.01.10; 26.01.16; 
26.03.23; 29.01.12. 
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(210) 022353 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 03.07.24; 26.01.10; 26.01.16; 
26.03.23; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 022354 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 03.07.24; 26.01.10; 26.01.16; 
26.03.23; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 022355 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 03.07.24; 26.01.10; 26.01.16; 
26.03.23; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 022357 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-

rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022358 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MENU". 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 022359 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, mov. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 03.07.24; 26.01.10; 26.01.16; 
26.03.23; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 022360 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022361 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, bordo. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
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tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 03.07.24; 26.01.10; 26.01.16; 
26.03.23; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 022363 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ALO", "+". 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022364 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii. 
 

 
 

(210) 022365 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022366 
(220) 2007.12.03 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022367 
(220) 2007.12.03 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022375 
(220) 2007.11.28 
(730) CERCHES Eugeniu, MD 

Calea Ieşilor nr. 23, ap. 26, MD-2069,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 

acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă. 

 

 
 
 
(210) 022376 
(220) 2007.12.21 
(730) MARHITRAV-ATM S.R.L., MD 

Str. Pajurii nr. 11, MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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) 26.03.01; 26.03.19; 26.03.24; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022379 
(220) 2007.11.20 
(730) BRIDGESTONE CORPORATION, JP 

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

(540)  
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(511) NCL(9) 
12   - părţi de vehicule, şi anume amortizoare; pne-

uri; roţi pentru vehicule; jante şi capace de roţi 
pentru vehicule; camere de pneuri pentru 
vehicule; părţi şi fitinguri pentru toate produ-
sele menţionate, biciclete. 

 

 
 
 
(210) 022380 
(220) 2007.11.26 
(730) RULTEHCOM S.R.L., MD 

Str. Bucureşti nr. 19 A, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 

pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

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

 

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

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

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

 

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

 

15   - instrumente muzicale; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-



M+RCI  MD - BOPI 10/2008 (PARTEA II)   

 73

prinse în alte clase; 
 

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

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; organizarea procesului 
instructiv educativ; distracţii; organizarea mă-
surilor sportive şi de odihnă; servicii în vede-
rea educaţiei şi instruirii; servicii în vederea 
divertismentului; organizarea activităţii sporti-

ve şi de culturalizare, informaţii privind eveni-
mentele de educaţie, instruire, divertisment, 
sport şi cultură acordate on-line din baza de 
date computerială sau prin Internet, sau prin 
alte mijloace; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 15.01.07; 15.07.09; 15.07.11; 16.03.05; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 022383 
(220) 2007.11.21 
(730) CHIROŞCA Nicolae, MD 

Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 35, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GALLERY", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.24. 
 
 
 
(210) 022385 
(220) 2007.11.21 
(730) GORELOV Vladislav, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 47, ap. 17, MD-2060,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

 
 
 
(210) 022390 
(220) 2007.11.22 
(730) MIGAI Nadejda, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "New", "Business", "Chi-
şinău". 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-

cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ; materiale plastice pentru ambalaj 
(necuprinse în alte clase); caractere tipografi-
ce, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022391 
(220) 2007.11.23 
(730) Glukoza Production, LLC, RU 

Moscow, Novinskiy b-r, d. 3, str. 1, Federaţia 
Rusă 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
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tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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); 
 

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

 

(531) CFE(5) 23.01.01; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022394 
(220) 2007.11.26 
(730) ALIMENTOS IBERANDALUS, S.L., ES 

C/Doce de Octubre 8, 14001, Cordoba,  
Spania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - măsline, uleiuri de măsline, fructe şi legume 

conservate, fructe şi legume marinate. 
 

 
 
 
(210) 022396 
(220) 2007.11.26 
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
Statele Unite ale Americii 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Colgate" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru, albas-
tru-închis, galben. 

(511) NCL(9) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor. 
 

(531) CFE(5) 02.09.10; 25.05.03; 26.02.01; 26.04.06; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 022397 
(220) 2007.11.26 
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Colgate" şi executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru, albas-
tru-închis, galben. 

(511) NCL(9) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 25.05.03; 26.02.01; 26.04.06; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 022403 
(220) 2007.11.26 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - albume; stilouri; suporturi pentru afişe din hâr-

tie sau carton; cleme pentru bancnote; tiche-
te; blocuri de desen; blocuri de scris, broşuri, 
pliante; foi cu peceţi din material plastic pen-
tru ambalare sau preambalare; table indica-
toare din hârtie sau carton; afişe din hârtie 
sau carton; efemeride; folii din viscoză pentru 
ambalare; ilustrate; ziare; reprezentări grafice; 
reproduceri grafice; materiale grafice imprima-
te; gume de şters; fişiere de documente (pa-
petărie), planşete cu cleme, produse de im-
primerie, publicaţii imprimate; etichete, nu din 
materiale textile; reviste (publicaţii periodice); 
semne pentru cărţi; carnete, blocuri (papetă-
rie), brăţări pentru instrumente de scris, agra-
fe pentru peniţe; blocuri de desen, caiete, 
calendare, almanahuri, hârtie de calc, articole 
de birou cu excepţia mobilei, papetărie, hărţi, 
hărţi geografice, hărţi marine şi aeriene, ima-
gini, cartele, carton, articole din carton, tuburi 
din carton, benzi autoadezive pentru papetă-
rie sau menaj, cărţi, reviste cu benzi desenate 
(comicsuri), plicuri (papetărie), hârtie de car-
bon, hârtie de copiat (papetărie), cutii din car-
ton sau hârtie, cutiuţe pentru ştampile, (sigilii), 
suporturi pentru cretă, săculeţe din hârtie, foi 
de celuloză regenerată pentru ambalare, să-
culeţe pentru coacerea la microunde, săculeţe 
(învelitori, cutiuţe) pentru ambalare din hârtie 
sau material plastic, felicitări muzicale, hârtie 
cerată, autocolante (articole de papetărie), 
învelitori (papetărie), hârtie de ambalaj, co-
perţi (papetărie), creioane, ascuţitori electrice 
sau neelectrice de creioane, suporturi pentru 
creioane, creioane automate, creioane de 
ardezie, funde de hârtie, panglici de hârtie, foi 
(papetărie), hârtie din lemn, penare, peniţe 
(rechizite de birou), vârfuri de peniţe de scris, 
vârfuri de peniţe de scris din aur, hârtie per-
gament, decalcomanii, periodice, cretă de 
scris, furnituri pentru scris, articole pentru 
scris (seturi), hârtie de scris, instrumente de 
scris, seturi de articole pentru scris (papetă-
rie), periuţe de scris, suporturi pentru peniţe şi 
creioane, suporturi pentru fotografii, suporturi 
pentru ştampile, suporturi de masă din hârtie, 
culegeri de cântece, planuri, pelicule din ma-
terial plastic pentru ambalare, pelicule din 
material plastic (aderente, extensibile) pentru 

paletizare, învelitoare pentru sticle din carton 
sau hârtie, ambalaje pentru sticle din carton 
sau hârtie, avize (papetărie), dispozitive de 
tăiat hârtie (articole de birou), portrete, căli-
mări (recipiente pentru cerneală), cărţi poşta-
le, timbre poştale, drapele de hârtie, aparate 
pentru lipirea fotografiilor, sugativă, prospec-
te, tabele aritmetice, registre (cărţi), orare 
imprimate, suporturi pentru ştampile (sigilii), 
tocuri pentru peniţe, prosoape de hârtie, şer-
veţele de toaletă de hârtie, şerveţele de masă 
de hârtie, feţe de masă de hârtie, agrafe de 
birou, maşini de prins agrafe (papetărie), bi-
bliorafturi, dulăpioare pentru papetărie (rechi-
zite de birou), clame pentru hârtie, hârtie de 
argint, caractere de oţel, lenjerie de masă de 
hârtie, suporturi de masă de hârtie, tăvi pentru 
aranjarea şi numărarea monedelor, tăvi pen-
tru corespondenţă, mape pentru documente, 
şabloane, şabloane (papetărie), şabloane de 
desen, suporturi pentru carnete de cecuri, 
cerneluri de China, hârtie de filtre, materiale 
filtrante (hârtie), fotografii, compasuri de tra-
sat, cerneală, cerneluri pentru corectat (helio-
grafie), călimări, articole de scris, beţişoare de 
scris cu cerneală, panglici de ungere cu cer-
neală, rigle patrulatere, şabloane, şabloane 
(papetărie); 

 

21   - butelii, sticle, faianţă, vaze nu din metale pre-
ţioase, recipiente pentru menaj sau bucătărie 
(cu excepţia celor din metale preţioase), vese-
lă din lut, cutii de sticlă, carafe, servicii pentru 
ulei şi oţet nu din metale preţioase, produse 
de ceramică pentru menaj, cupe nu din meta-
le preţioase, cristaluri (sticlărie), seturi de ve-
selă de bucătărie, recipiente de bucătărie nu 
din metale preţioase, veselă pentru prepara-
rea alimentelor nu din metale preţioase, forme 
de prăjituri, servicii de cafea nu din metale 
preţioase, servicii de ceai nu din metale pre-
ţioase, servicii de lichior, servicii (veselă) nu 
din metale preţioase, majolica, servicii de 
condimente, damigene, sticlă mată, deschiză-
toare de sticle, flacoane nu din metale pre-
ţioase, sticlă emailată, veselă din porţelan, 
platouri, tăvi nu din metale preţioase, shakere, 
recipiente de băut, recipiente de metal pentru 
prepararea gheţii şi băuturilor cu gheaţă, pa-
hare (recipiente), sticlă brută sau semiprelu-
crată (cu excepţia sticlei folosite în construc-
ţie), veselă din sticlă pictată, baloane de sticlă 
(recipiente), vase, fiole din sticlă (recipiente), 
borcane (pentru substanţe chimice), pahare 
de băut, figurine (statuete) din porţelan, tera-
cotă sau sticlă, veselă (cu excepţia cuţitelor, 
furculiţelor şi lingurilor) nu din metale preţioa-
se, recipiente calorifuge, recipiente calorifuge 
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pentru băuturi, butelii, sticle izolante, veselă 
din faianţă, bidoane (ploşti), ploşti pentru 
drumeţi, forme de cuburi de gheaţă, obiecte 
de artă din porţelan, teracotă sau sticlă, păhă-
ruţe din hârtie sau material plastic; 

 

32   - aperitive fără alcool, lapte de arahide (băuturi 
nealcoolice), băuturi nealcoolice, băuturi 
nealcoolice pe bază de miere, extracte din 
fructe fără alcool băuturi din fructe fără alcool, 
must de struguri (nefermentat), ape (băuturi), 
ape care conţin oxid de litiu, ape de masă, 
ape gazoase, produse pentru fabricarea ape-
lor gazoase, esenţe pentru fabricarea băuturi-
lor, apă de Seltz, băuturi izotonice, bere din 
ghimbir, cvas (băuturi nealcoolice), cocteiluri 
nealcoolice, limonade, produse pentru fabri-
carea lichiorurilor, lapte de migdale (băuturi), 
produse pentru fabricarea apei minerale, apă 
minerală (băuturi), lapte de arahide (băuturi 
nealcoolice), băuturi pe bază de zer, produse 
pentru fabricarea băuturilor, nectare din fructe 
(nealcoolice), sucuri vegetale (băuturi), orşad 
(orgeat), must din bere, bere, prafuri pentru 
băuturi gazoase, sarsaparilla (băutură neal-
coolică), siropuri pentru băuturi, siropuri pen-
tru limonade, apă gazoasă, bere din malţ, 
must din malţ, musturi, pastile pentru băuturi 
gazoase, sucuri de roşii (băuturi), sucuri de 
fructe, extracte din hamei pentru fabricarea 
berii, şerbeturi (băuturi), sucuri de mere 
(nealcoolice); 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, 
arac, brandy, vinuri, whisky, vodcă de ana-
son, lichior de anason, vodcă, vodcă de vişine 
(kirsch), cidru de pere, gin, cocteiluri, curacao, 
hidromel (băutură din miere), alcool de mentă, 
lichioruri amărui, băuturi distilate, pichet 
(piquette), alcool din orez, rom, sake, cidru, 
băuturi spirtoase, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice, digestive (lichioruri şi alcooluri), 
băuturi alcoolice cu conţinut de fructe, extrac-
te din fructe (alcoolice); 

 

35   - agenţii de informaţie comercială, analiza pre-
ţului de cost, management în domeniul aface-
rilor artistice, vânzări la licitaţii, contabilitate, 
studiu de piaţă, sondaj de opinie, organizare 
de expoziţii în scopuri comerciale sau de re-
clamă, testare psihologică pentru selectarea 
personalului, servicii de răspuns telefonic 
(pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre 
afaceri, estimare în afaceri comerciale, inves-
tigaţii pentru afaceri, date privitoare la afaceri, 
cercetare de piaţă, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor, previziuni economice, exper-
tize în afaceri, transcriere de comunicări, co-

lectarea informaţiei în baze de date com-
puteriale, informaţie statistică, întocmire de 
raporturi cu privire la conturi, relaţii publice, 
agenţii de import-export, închiriere de maşini 
şi aparate de birou, asistenţă în conducerea 
întreprinderilor comerciale sau industriale, 
gestiunea fişierelor informatice, consultanţă 
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în 
organizarea şi conducerea afacerilor, gestiu-
nea afacerilor hoteliere, consultanţă profesio-
nală de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de 
personal, recrutare de personal, servicii de 
dactilografie, servicii de manechine în scop 
publicitar sau de promovare a vânzărilor, re-
produceri de documente, publicare de texte 
publicitare, prelucrare de texte, servicii de 
revistă de presă, reactualizarea documentaţiei 
publicitare, estimare în domeniul lânăriei, de-
corarea vitrinelor, estimare în domeniul silvic, 
verificarea conturilor (audit), servicii de abo-
nament la ziare (pentru terţi), pregătirea do-
cumentelor de plată, întocmirea declaraţiilor 
fiscale, servicii de reinstalare pentru întreprin-
deri, difuzare de anunţuri publicitare, servicii 
de aprovizionare pentru terţi (procurarea pro-
duselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, 
publicitate prin corespondenţă, închiriere de 
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar 
în toate mijloacele de comunicare, agenţii de 
publicitate, închiriere de material publicitar, 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de material 
publicitar, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), publicitate televizată, închiriere de au-
tomate comerciale, sistematizarea informaţiei 
în baze de date computeriale, închiriere de 
aparate de fotocopiere, fotocopiere, căutarea 
informaţiei în fişiere de calculator (pentru 
terţi), servicii de comparare a preţurilor, căuta-
rea sponsorilor, administrare comercială în 
licenţierea produselor şi serviciilor părţilor 
terţe, prelucrarea administrativă a comenzilor 
pentru livrarea mărfurilor, emiterea facturilor, 
informaţie şi consultanţă comercială pentru 
consumatori (centre de susţinere a consuma-
torilor); prezentare de produse prin intermediul 
mijloacelor de comunicare pentru vânzarea cu 
amănuntul; amplasarea într-un singur loc, 
pentru beneficiul terţilor, a unui sortiment de 
produse (cu excepţia transportării acestora), 
ceea ce permite consumatorilor să examineze 
în mod convenabil şi să procure produsele 
date; 
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41   - închiriere de echipament audio, închiriere de 
decoruri pentru spectacole, închiriere de ca-
mere video, închiriere de casetofoane video, 
înregistrare pe benzi video, închiriere de 
benzi video, producţie de filme pe benzi vi-
deo, organizarea balurilor, organizarea spec-
tacolelor (servicii de impresariat), organizarea 
de expoziţii în scopuri culturale sau educative, 
organizarea de concursuri (educaţie sau di-
vertisment), organizarea şi conducerea con-
greselor, organizarea şi conducerea colocvi-
ilor, organizarea şi conducerea conferinţelor, 
organizarea şi conducerea concertelor, orga-
nizarea şi conducerea seminarelor, organiza-
rea şi conducerea simpozioanelor, organiza-
rea concursurilor de frumuseţe, organizarea 
loteriilor, organizarea competiţiilor sportive, 
montaj de programe radiofonice şi de televizi-
une, închiriere de decoruri teatrale, servicii de 
discotecă (loc de păstrare a discurilor de în-
registrări sonore), distracţii, prestarea servici-
ilor de săli de jocuri, exploatarea instalaţiilor 
sportive, închiriere de înregistrării sonore, 
jocuri cu bani, servicii de jocuri furnizate în 
regim on-line de la o reţea de calculator, in-
formaţii în materie de recreare, informaţii în 
materie de divertisment, servicii de cazino 
(jocuri), furnizarea echipamentului pentru 
karaoke, închiriere de proiectoare şi echipa-
ment cinematografic, studiouri de cinema, 
servicii de cinematografe, închiriere de filme 
cinematografice, servicii de cluburi (divertis-
ment sau educaţie), microfilmare, servicii de 
muzeu (prezentare, expoziţii), publicare de 
texte (cu excepţia textelor publicitare), cluburi 
de noapte, închiriere de echipament pentru 
stadioane, servicii pentru organizarea timpului 
liber, închiriere de aparate de iluminat pentru 
decoruri teatrale sau studiouri de televiziune, 
parcuri de distracţii, planificare de recepţii 
(divertisment), rezervarea biletelor pentru 
spectacole, servicii de distribuire a materiale-
lor informaţionale cu excepţia celor publicita-
re, reprezentaţii de spectacole, închiriere de 
posturi de radio şi televiziune, divertisment 
radiofonic, servicii de artişti pentru spectacole, 
închiriere de echipament pentru sport (cu 
excepţia vehiculelor), cronometrarea manifes-
taţiilor sportive, campusuri (stagii) de perfecţio-
nare sportivă, producţie de spectacole, servi-
cii de campusuri de vacanţă (divertisment), 
reprezentaţii teatrale, case teatrale (divertis-
ment), divertisment televizat, închiriere de 
terenuri de tenis, producţie de filme, fotografi-
ere, reportaje foto. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 022406 
(220) 2007.11.26 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - albume; stilouri; suporturi pentru afişe din hâr-

tie sau carton; cleme pentru bancnote; tiche-
te; blocuri de desen; blocuri de scris, broşuri, 
pliante; foi cu peceţi din material plastic pen-
tru ambalare sau preambalare; table indica-
toare din hârtie sau carton; afişe din hârtie 
sau carton; efemeride; folii din viscoză pentru 
ambalare; felicitări; ziare; reprezentări grafice; 
reproduceri grafice; materiale grafice imprima-
te; gume de şters; fişiere de documente (pa-
petărie), planşete cu cleme, produse de im-
primerie, publicaţii imprimate; etichete, nu din 
materiale textile; reviste (publicaţii periodice); 
semne pentru cărţi; carnete, blocuri (papetă-
rie), brăţări pentru instrumente de scris, agra-
fe pentru peniţe; blocuri de desen, caiete, 
calendare, almanahuri, hârtie de calc, articole 
de birou, cu excepţia mobilei, papetărie, hărţi, 
hărţi geografice, hărţi marine şi aeriene, ima-
gini, cartele, carton, articole din carton, tuburi 
din carton, benzi autoadezive pentru papetă-
rie sau menaj, cărţi, reviste cu benzi desenate 
(comicsuri), plicuri (papetărie), hârtie de car-
bon, hârtie de copiat (papetărie), cutii din car-
ton sau hârtie, cutiuţe pentru ştampile, (sigilii), 
suporturi pentru cretă, săculeţe din hârtie, foi 
de celuloză regenerată pentru ambalare, să-
culeţe pentru coacerea la microunde, săculeţe 
(învelitori, cutiuţe) pentru ambalare din hârtie 
sau material plastic, ilustrate muzicale, hârtie 
cerată, autocolante (articole de papetărie), 
învelitori (papetărie), hârtie de ambalaj, co-
perţi (papetărie), creioane, ascuţitori electrice 
sau neelectrice de creioane, suporturi pentru 
creioane, creioane automate, creioane de 
ardezie, funde de hârtie, panglici de hârtie, foi 
(papetărie), hârtie din lemn, penare, peniţe 
(rechizite de birou), vârfuri de peniţe de scris, 
vârfuri de peniţe de scris din aur, hârtie per-
gament, decalcomanii, periodice, cretă de 
scris, furnituri pentru scris, articole pentru 
scris (seturi), hârtie de scris, instrumente de 
scris, seturi de articole pentru scris (papetă-
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rie), periuţe de scris, suporturi pentru peniţe şi 
creioane, suporturi pentru fotografii, suporturi 
pentru ştampile, suporturi de masă din hârtie, 
culegeri de cântece, planuri, pelicule din ma-
terial plastic pentru ambalare, pelicule din 
material plastic (aderente, extensibile) pentru 
paletizare, învelitori pentru sticle din carton 
sau hârtie, ambalaje pentru sticle din carton 
sau hârtie, avize (papetărie), dispozitive de 
tăiat hârtie (articole de birou), portrete, căli-
mări (recipiente pentru cerneală), cărţi poşta-
le, timbre poştale, drapele de hârtie, aparate 
pentru lipirea fotografiilor, sugativă, prospec-
te, tabele aritmetice, registre (cărţi), orare 
imprimate, suporturi pentru ştampile (sigilii), 
tocuri pentru peniţe, prosoape de hârtie, şer-
veţele de toaletă de hârtie, şerveţele de masă 
de hârtie, feţe de masă de hârtie, agrafe de 
birou, maşini de prins agrafe (papetărie), bi-
bliorafturi, dulăpioare pentru papetărie (rechi-
zite de birou), clame pentru hârtie, hârtie de 
argint, caractere de oţel, suporturi de masă de 
hârtie, tăvi pentru aranjarea şi numărarea 
monedelor, tăvi pentru corespondenţă, mape 
pentru documente, şabloane, şabloane (pape-
tărie), şabloane de desen, suporturi pentru 
carnete de cecuri, cerneluri de China, hârtie 
de filtre, materiale filtrante (hârtie), fotografii, 
compasuri de trasat, cerneală, cerneluri pen-
tru corectat (heliografie), călimări, articole de 
scris, beţişoare de scris cu cerneală, panglici 
de ungere cu cerneală, rigle patrulatere, şa-
bloane, şabloane (papetărie); 

 

21   - butelii, sticle, faianţă, vaze nu din metale pre-
ţioase, recipiente pentru menaj sau bucătărie 
(cu excepţia celor din metale preţioase), vese-
lă din lut, cutii de sticlă, carafe, servicii pentru 
ulei şi oţet nu din metale preţioase, produse 
de ceramică pentru menaj, cupe nu din meta-
le preţioase, cristaluri (sticlărie), seturi de ve-
selă de bucătărie, recipiente de bucătărie nu 
din metale preţioase, veselă pentru prepara-
rea alimentelor nu din metale preţioase, forme 
de prăjituri, servicii de cafea nu din metale 
preţioase, servicii de ceai nu din metale pre-
ţioase, servicii de lichior, servicii (veselă) nu 
din metale preţioase, majolica, servicii de 
condimente, damigene, sticlă mată, deschiză-
toare de sticle, flacoane nu din metale pre-
ţioase, sticlă emailată, veselă din porţelan, 
platouri, tăvi nu din metale preţioase, shakere, 
recipiente de băut, recipiente de metal pentru 
prepararea gheţii şi băuturilor cu gheaţă, pa-
hare (recipiente), sticlă brută sau semiprelu-
crată (cu excepţia sticlei folosite în construc-
ţie), veselă din sticlă pictată, baloane de sticlă 
(recipiente), vase, fiole din sticlă (recipiente), 

borcane (pentru substanţe chimice), pahare 
de băut, figurine (statuete) din porţelan, tera-
cotă sau sticlă, veselă (cu excepţia cuţitelor, 
furculiţelor şi lingurilor) nu din metale preţioa-
se, recipiente calorifuge, recipiente calorifuge 
pentru băuturi, butelii, sticle izolante, veselă 
din faianţă, bidoane (ploşti), ploşti pentru 
drumeţi, forme de cuburi de gheaţă, obiecte 
de artă din porţelan, teracotă sau sticlă, păhă-
ruţe din hârtie sau material plastic; 

 

32   - aperitive fără alcool, lapte de arahide (băuturi 
nealcoolice), băuturi nealcoolice, băuturi 
nealcoolice pe bază de miere, extracte din 
fructe fără alcool, băuturi din fructe fără alcool, 
must de struguri (nefermentat), ape (băuturi), 
ape care conţin oxid de litiu, ape de masă, 
ape gazoase, produse pentru fabricarea ape-
lor gazoase, esenţe pentru fabricarea băuturi-
lor, apă de Seltz, băuturi izotonice, bere din 
ghimbir, cvas (băuturi nealcoolice), cocteiluri 
nealcoolice, limonade, produse pentru fabri-
carea lichiorurilor, lapte de migdale (băuturi), 
produse pentru fabricarea apei minerale, apă 
minerală (băuturi), lapte de arahide (băuturi 
nealcoolice), băuturi pe bază de zer, produse 
pentru fabricarea băuturilor, nectare din fructe 
(nealcoolice), sucuri vegetale (băuturi), orşad 
(orgeat), must din bere, bere, prafuri pentru 
băuturi gazoase, sarsaparilla (băutură neal-
coolică), siropuri pentru băuturi, siropuri pen-
tru limonade, apă gazoasă, bere din malţ, 
must din malţ, musturi, pastile pentru băuturi 
gazoase, sucuri de roşii (băuturi), sucuri de 
fructe, extracte din hamei pentru fabricarea 
berii, şerbeturi (băuturi), sucuri de mere 
(nealcoolice); 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, 
arac, brandy, vinuri, whisky, vodcă de ana-
son, lichior de anason, vodcă, vodcă de vişine 
(kirsch), cidru de pere, gin, cocteiluri, curacao, 
hidromel (băutură din miere), alcool de mentă, 
lichioruri amărui, băuturi distilate, pichet 
(piquette), alcool din orez, rom, sake, cidru, 
băuturi spirtoase, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice, digestive (lichioruri şi alcooluri), 
băuturi alcoolice cu conţinut de fructe, extrac-
te din fructe (alcoolice); 

 

35   - agenţii de informaţie comercială, analiza pre-
ţului de cost, management în domeniul aface-
rilor artistice, vânzări la licitaţii, contabilitate, 
studiu de piaţă, sondaj de opinie, organizare 
de expoziţii în scopuri comerciale sau de re-
clamă, testare psihologică pentru selectarea 
personalului, servicii de răspuns telefonic 
(pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
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demonstrare de produse, informaţii despre 
afaceri, estimare în afaceri comerciale, inves-
tigaţii pentru afaceri, date privitoare la afaceri, 
cercetare de piaţă, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor, previziuni economice, exper-
tize în afaceri, transcriere de comunicări, co-
lectarea informaţiei în baze de date com-
puteriale, informaţie statistică, întocmire de 
raporturi cu privire la conturi, relaţii publice, 
agenţii de import-export, închiriere de maşini 
şi aparate de birou, asistenţă în conducerea 
întreprinderilor comerciale sau industriale, 
gestiunea fişierelor informatice, consultanţă 
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în 
organizarea şi conducerea afacerilor, gestiu-
nea afacerilor hoteliere, consultanţă profesio-
nală de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de 
personal, recrutare de personal, servicii de 
dactilografie, servicii de manechine în scop 
publicitar sau de promovare a vânzărilor, re-
produceri de documente, publicare de texte 
publicitare, prelucrare de texte, servicii de 
revistă de presă, reactualizarea documentaţiei 
publicitare, estimare în domeniul lânăriei, de-
corarea vitrinelor, estimare în domeniul silvic, 
verificarea conturilor (audit), servicii de abo-
nament la ziare (pentru terţi), pregătirea do-
cumentelor de plată, întocmirea declaraţiilor 
fiscale, servicii de reinstalare pentru întreprin-
deri, difuzare de anunţuri publicitare, servicii 
de aprovizionare pentru terţi (procurarea pro-
duselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, 
publicitate prin corespondenţă, închiriere de 
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar 
în toate mijloacele de comunicare, agenţii de 
publicitate, închiriere de material publicitar, 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de materi-
al publicitar, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), publicitate televizată, închiriere de auto-
mate comerciale, sistematizarea informaţiei în 
baze de date computeriale, închiriere de apa-
rate de fotocopiere, fotocopiere, căutarea 
informaţiei în fişiere de calculator (pentru 
terţi), servicii de comparare a preţurilor, căuta-
rea sponsorilor, administrare comercială în 
licenţierea produselor şi serviciilor părţilor 
terţe, prelucrarea administrativă a comenzilor 
pentru livrarea mărfurilor, emiterea facturilor, 
informaţie şi consultanţă comercială pentru 
consumatori (centre de susţinere a consuma-
torilor); prezentare de produse prin intermediul 

mijloacelor de comunicare pentru vânzarea cu 
amănuntul; amplasarea într-un singur loc, 
pentru beneficiul terţilor, a unui sortiment de 
produse (cu excepţia transportării acestora) 
pentru a permite consumatorilor să examineze 
şi să procure în mod convenabil produsele date; 

 

41   - închirierea echipamentului audio, închirierea 
decorurilor pentru spectacole, închirierea ca-
merelor video, închirierea casetofoanelor vi-
deo, înregistrarea pe benzi video, închirierea  
benzilor video, producţie de filme pe benzi 
video, organizarea balurilor, organizarea 
spectacolelor (servicii de impresariat), organi-
zarea expoziţiilor în scopuri culturale sau 
educative, organizarea concursurilor (educa-
ţie sau divertisment), organizarea şi conduce-
rea congreselor, organizarea şi conducerea 
colocviilor, organizarea şi conducerea confe-
rinţelor, organizarea şi conducerea concerte-
lor, organizarea şi conducerea seminarelor, 
organizarea şi conducerea simpozioanelor, 
organizarea concursurilor de frumuseţe, or-
ganizarea loteriilor, organizarea competiţiilor 
sportive, montaj de programe radiofonice şi 
de televiziune, închirierea decorurilor teatrale, 
servicii de discotecă (loc de păstrare a discu-
rilor de înregistrări sonore), distracţii, presta-
rea serviciilor de săli de jocuri, exploatarea 
instalaţiilor sportive, închirierea înregistrărilor 
sonore, jocuri cu bani, servicii de jocuri furni-
zate în regim on-line de la o reţea de calcula-
tor, informaţii în materie de recreare, informa-
ţii în materie de divertisment, servicii de cazi-
no (jocuri), furnizarea echipamentului pentru 
karaoke, închirierea proiectoarelor şi echipa-
mentului cinematografic, studiouri de cinema, 
servicii de cinematografe, închirierea filmelor 
cinematografice, serviciile cluburilor (divertis-
ment sau educaţie), microfilmare, serviciile 
muzeelor (prezentare, expoziţii), publicarea 
textelor (cu excepţia textelor publicitare), clu-
buri de noapte, închirierea echipamentului 
pentru stadioane, servicii pentru organizarea 
timpului liber, închirierea aparatelor de ilumi-
nat pentru decoruri teatrale sau studiouri de 
televiziune, parcuri de distracţii, planificarea 
recepţiilor (divertisment), rezervarea biletelor 
pentru spectacole, servicii de distribuire a 
materialelor informaţionale, cu excepţia celor 
publicitare, reprezentaţii de spectacole, închi-
rierea posturilor de radio şi televiziune, diver-
tisment radiofonic, serviciile artiştilor pentru 
spectacole, închirierea echipamentului pentru 
sport (cu excepţia vehiculelor), cronometrarea 
manifestaţiilor sportive, campusuri (stagii) de 
perfecţionare sportivă, producţie de spectaco-
le, servicii de campusuri de vacanţă (divertis-
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ment), reprezentaţii teatrale, case teatrale 
(divertisment), divertisment televizat, închirie-
rea terenurilor de tenis, producţie de filme, 
fotografiere, reportaje foto. 

 

 
 
 
(210) 022407 
(220) 2007.11.26 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - albume; stilouri; suporturi pentru afişe din 

hârtie sau carton; cleme pentru bancnote; 
tichete; blocuri de desen; blocuri de scris, 
broşuri, pliante; foi cu peceţi din material plas-
tic pentru ambalare sau preambalare; table 
indicatoare din hârtie sau carton; afişe din 
hârtie sau carton; efemeride; folii din viscoză 
pentru ambalare; ilustrate; ziare; reprezentări 
grafice; reproduceri grafice; materiale grafice 
imprimate; gume de şters; fişiere de docu-
mente (papetărie), planşete cu cleme, produ-
se de imprimerie, publicaţii imprimate; etiche-
te, nu din materiale textile; reviste (publicaţii 
periodice); semne pentru cărţi; carnete, blo-
curi (papetărie), brăţări pentru instrumente de 
scris, agrafe pentru peniţe; blocuri de desen, 
caiete, calendare, almanahuri, hârtie de calc, 
articole de birou cu excepţia mobilei, papetă-
rie, hărţi, hărţi geografice, hărţi marine şi aeri-
ene, imagini, cartele, carton, articole din car-
ton, tuburi din carton, benzi autoadezive pen-
tru papetărie sau menaj, cărţi, reviste cu benzi 
desenate (comicsuri), plicuri (papetărie), hâr-
tie de carbon, hârtie de copiat (papetărie), 
cutii din carton sau hârtie, cutiuţe pentru 
ştampile, (sigilii), suporturi pentru cretă, săcu-
leţe din hârtie, foi de celuloză regenerată pen-
tru ambalare, săculeţe pentru coacerea la 
microunde, săculeţe (învelitori, cutiuţe) pentru 
ambalare din hârtie sau material plastic, felici-
tări muzicale, hârtie cerată, autocolante (arti-
cole de papetărie), învelitori (papetărie), hârtie 
de ambalaj, coperţi (papetărie), creioane, 
ascuţitori electrice sau neelectrice de creioa-
ne, suporturi pentru creioane, creioane auto-
mate, creioane de ardezie, funde de hârtie, 

panglici de hârtie, foi (papetărie), hârtie din 
lemn, penare, peniţe (rechizite de birou), vâr-
furi de peniţe de scris, vârfuri de peniţe de 
scris din aur, hârtie pergament, decalcomanii, 
periodice, cretă de scris, furnituri pentru scris, 
articole pentru scris (seturi), hârtie de scris, 
instrumente de scris, seturi de articole pentru 
scris (papetărie), periuţe de scris, suporturi 
pentru peniţe şi creioane, suporturi pentru 
fotografii, suporturi pentru ştampile, suporturi 
de masă din hârtie, culegeri de cântece, pla-
nuri, pelicule din material plastic pentru amba-
lare, pelicule din material plastic (aderente, 
extensibile) pentru paletizare, învelitoare pen-
tru sticle din carton sau hârtie, ambalaje pen-
tru sticle din carton sau hârtie, avize (papetă-
rie), dispozitive de tăiat hârtie (articole de 
birou), portrete, călimări (recipiente pentru 
cerneală), cărţi poştale, timbre poştale, drape-
le de hârtie, aparate pentru lipirea fotografiilor, 
sugativă, prospecte, tabele aritmetice, registre 
(cărţi), orare imprimate, suporturi pentru 
ştampile (sigilii), tocuri pentru peniţe, prosoa-
pe de hârtie, şerveţele de toaletă de hârtie, 
şerveţele de masă de hârtie, feţe de masă de 
hârtie, agrafe de birou, maşini de prins agrafe 
(papetărie), bibliorafturi, dulăpioare pentru 
papetărie (rechizite de birou), clame pentru 
hârtie, hârtie de argint, caractere de oţel, len-
jerie de masă de hârtie, suporturi de masă de 
hârtie, tăvi pentru aranjarea şi numărarea 
monedelor, tăvi pentru corespondenţă, mape 
pentru documente, şabloane, şabloane (pape-
tărie), şabloane de desen, suporturi pentru 
carnete de cecuri, cerneluri de China, hârtie 
de filtre, materiale filtrante (hârtie), fotografii, 
compasuri de trasat, cerneală, cerneluri pen-
tru corectat (heliografie), călimări, articole de 
scris, beţişoare de scris cu cerneală, panglici 
de ungere cu cerneală, rigle patrulatere, şa-
bloane, şabloane (papetărie); 

 

21   - butelii, sticle, faianţă, vaze nu din metale pre-
ţioase, recipiente pentru menaj sau bucătărie 
(cu excepţia celor din metale preţioase), vese-
lă din lut, cutii de sticlă, carafe, servicii pentru 
ulei şi oţet nu din metale preţioase, produse 
de ceramică pentru menaj, cupe nu din meta-
le preţioase, cristaluri (sticlărie), seturi de ve-
selă de bucătărie, recipiente de bucătărie nu 
din metale preţioase, veselă pentru prepara-
rea alimentelor nu din metale preţioase, forme 
de prăjituri, servicii de cafea nu din metale 
preţioase, servicii de ceai nu din metale pre-
ţioase, servicii de lichior, servicii (veselă) nu 
din metale preţioase, majolica, servicii de 
condimente, damigene, sticlă mată, deschiză-
toare de sticle, flacoane nu din metale pre-
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ţioase, sticlă emailată, veselă din porţelan, 
platouri, tăvi nu din metale preţioase, shakere, 
recipiente de băut, recipiente de metal pentru 
prepararea gheţii şi băuturilor cu gheaţă, pa-
hare (recipiente), sticlă brută sau semiprelu-
crată (cu excepţia sticlei folosite în construc-
ţie), veselă din sticlă pictată, baloane de sticlă 
(recipiente), vase, fiole din sticlă (recipiente), 
borcane (pentru substanţe chimice), pahare 
de băut, figurine (statuete) din porţelan, tera-
cotă sau sticlă, veselă (cu excepţia cuţitelor, 
furculiţelor şi lingurilor) nu din metale preţioa-
se, recipiente calorifuge, recipiente calorifuge 
pentru băuturi, butelii, sticle izolante, veselă 
din faianţă, bidoane (ploşti), ploşti pentru 
drumeţi, forme de cuburi de gheaţă, obiecte 
de artă din porţelan, teracotă sau sticlă, păhă-
ruţe din hârtie sau material plastic; 

 

32   - aperitive fără alcool, lapte de arahide (băuturi 
nealcoolice), băuturi nealcoolice, băuturi 
nealcoolice pe bază de miere, extracte din 
fructe fără alcool băuturi din fructe fără alcool, 
must de struguri (nefermentat), ape (băuturi), 
ape care conţin oxid de litiu, ape de masă, 
ape gazoase, produse pentru fabricarea ape-
lor gazoase, esenţe pentru fabricarea băuturi-
lor, apă de Seltz, băuturi izotonice, bere din 
ghimbir, cvas (băuturi nealcoolice), cocteiluri 
nealcoolice, limonade, produse pentru fabri-
carea lichiorurilor, lapte de migdale (băuturi), 
produse pentru fabricarea apei minerale, apă 
minerală (băuturi), lapte de arahide (băuturi 
nealcoolice), băuturi pe bază de zer, produse 
pentru fabricarea băuturilor, nectare din fructe 
(nealcoolice), sucuri vegetale (băuturi), orşad 
(orgeat), must din bere, bere, prafuri pentru 
băuturi gazoase, sarsaparilla (băutură neal-
coolică), siropuri pentru băuturi, siropuri pen-
tru limonade, apă gazoasă, bere din malţ, 
must din malţ, musturi, pastile pentru băuturi 
gazoase, sucuri de roşii (băuturi), sucuri de 
fructe, extracte din hamei pentru fabricarea 
berii, şerbeturi (băuturi), sucuri de mere 
(nealcoolice); 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, 
arac, brandy, vinuri, whisky, vodcă de ana-
son, lichior de anason, vodcă, vodcă de vişine 
(kirsch), cidru de pere, gin, cocteiluri, curacao, 
hidromel (băutură din miere), alcool de mentă, 
lichioruri amărui, băuturi distilate, pichet 
(piquette), alcool din orez, rom, sake, cidru, 
băuturi spirtoase, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice, digestive (lichioruri şi alcooluri), 
băuturi alcoolice cu conţinut de fructe, extrac-
te din fructe (alcoolice); 

 

35   - agenţii de informaţie comercială, analiza pre-

ţului de cost, management în domeniul aface-
rilor artistice, vânzări la licitaţii, contabilitate, 
studiu de piaţă, sondaj de opinie, organizare 
de expoziţii în scopuri comerciale sau de re-
clamă, testare psihologică pentru selectarea 
personalului, servicii de răspuns telefonic 
(pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre 
afaceri, estimare în afaceri comerciale, inves-
tigaţii pentru afaceri, date privitoare la afaceri, 
cercetare de piaţă, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor, previziuni economice, exper-
tize în afaceri, transcriere de comunicări, co-
lectarea informaţiei în baze de date com-
puteriale, informaţie statistică, întocmire de 
raporturi cu privire la conturi, relaţii publice, 
agenţii de import-export, închiriere de maşini 
şi aparate de birou, asistenţă în conducerea 
întreprinderilor comerciale sau industriale, 
gestiunea fişierelor informatice, consultanţă 
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în 
organizarea şi conducerea afacerilor, gestiu-
nea afacerilor hoteliere, consultanţă profesio-
nală de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de 
personal, recrutare de personal, servicii de 
dactilografie, servicii de manechine în scop 
publicitar sau de promovare a vânzărilor, re-
produceri de documente, publicare de texte 
publicitare, prelucrare de texte, servicii de 
revistă de presă, reactualizarea documentaţiei 
publicitare, estimare în domeniul lânăriei, de-
corarea vitrinelor, estimare în domeniul silvic, 
verificarea conturilor (audit), servicii de abo-
nament la ziare (pentru terţi), pregătirea do-
cumentelor de plată, întocmirea declaraţiilor 
fiscale, servicii de reinstalare pentru întreprin-
deri, difuzare de anunţuri publicitare, servicii 
de aprovizionare pentru terţi (procurarea pro-
duselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, 
publicitate prin corespondenţă, închiriere de 
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar 
în toate mijloacele de comunicare, agenţii de 
publicitate, închiriere de material publicitar, 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de materi-
al publicitar, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), publicitate televizată, închiriere de au-
tomate comerciale, sistematizarea informaţiei 
în baze de date computeriale, închiriere de 
aparate de fotocopiere, fotocopiere, căutarea 
informaţiei în fişiere de calculator (pentru 
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terţi), servicii de comparare a preţurilor, căuta-
rea sponsorilor, administrare comercială în 
licenţierea produselor şi serviciilor părţilor 
terţe, prelucrarea administrativă a comenzilor 
pentru livrarea mărfurilor, emiterea facturilor, 
informaţie şi consultanţă comercială pentru 
consumatori (centre de susţinere a consuma-
torilor); prezentare de produse prin intermedi-
ul mijloacelor de comunicare pentru vânzarea 
cu amănuntul; amplasarea într-un singur loc, 
pentru beneficiul terţilor, a unui sortiment de 
produse (cu excepţia transportării acestora), 
ceea ce permite consumatorilor să examineze 
în mod convenabil şi să procure produsele 
date; 

 

41   - închiriere de echipament audio, închiriere de 
decoruri pentru spectacole, închiriere de ca-
mere video, închiriere de casetofoane video, 
înregistrare pe benzi video, închiriere de 
benzi video, producţie de filme pe benzi vi-
deo, organizarea balurilor, organizarea spec-
tacolelor (servicii de impresariat), organizarea 
de expoziţii în scopuri culturale sau educative, 
organizarea de concursuri (educaţie sau di-
vertisment), organizarea şi conducerea con-
greselor, organizarea şi conducerea colocvi-
ilor, organizarea şi conducerea conferinţelor, 
organizarea şi conducerea concertelor, orga-
nizarea şi conducerea seminarelor, organiza-
rea şi conducerea simpozioanelor, organiza-
rea concursurilor de frumuseţe, organizarea 
loteriilor, organizarea competiţiilor sportive, 
montaj de programe radiofonice şi de televizi-
une, închiriere de decoruri teatrale, servicii de 
discotecă (loc de păstrare a discurilor de în-
registrări sonore), distracţii, prestarea servici-
ilor de săli de jocuri, exploatarea instalaţiilor 
sportive, închiriere de înregistrări sonore, jo-
curi cu bani, servicii de jocuri furnizate în re-
gim on-line de la o reţea de calculator, infor-
maţii în materie de recreare, informaţii în ma-
terie de divertisment, servicii de cazino (jo-
curi), furnizarea echipamentului pentru 
karaoke, închiriere de proiectoare şi echipa-
ment cinematografic, studiouri de cinema, 
servicii de cinematografe, închiriere de filme 
cinematografice, servicii de cluburi (divertis-
ment sau educaţie), microfilmare, servicii de 
muzeu (prezentare, expoziţii), publicare de 
texte (cu excepţia textelor publicitare), cluburi 
de noapte, închiriere de echipament pentru 
stadioane, servicii pentru organizarea timpului 
liber, închiriere de aparate de iluminat pentru 
decoruri teatrale sau studiouri de televiziune, 
parcuri de distracţii, planificare de recepţii 
(divertisment), rezervarea biletelor pentru 
spectacole, servicii de distribuire a materiale-

lor informaţionale cu excepţia celor publicita-
re, reprezentaţii de spectacole, închiriere de 
posturi de radio şi televiziune, divertisment 
radiofonic, servicii de artişti pentru spectacole, 
închiriere de echipament pentru sport (cu 
excepţia vehiculelor), cronometrarea manifes-
taţiilor sportive, campusuri (stagii) de perfecţi-
onare sportivă, producţie de spectacole, ser-
vicii de campusuri de vacanţă (divertisment), 
reprezentaţii teatrale, case teatrale (divertis-
ment), divertisment televizat, închiriere de 
terenuri de tenis, producţie de filme, fotografi-
ere, reportaje foto. 

 

 
 
 
(210) 022408 
(220) 2007.11.26 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

 
 
 
(210) 022409 
(220) 2007.11.26 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022411 
(220) 2007.11.28 
(730) MIRONENCO Victoria, MD 

Str. Academiei nr. 9, bloc 5, MD-2028,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022414 
(220) 2007.12.11 
(730) SONIC Nelia, MD 

Str. Vlaicu Pârcălab nr. 35, ap. 6, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022415 
(220) 2007.11.29 
(730) Soldex Limited, VG 

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

(540)  
 
 

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

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

 
 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 
 
 
(210) 022416 
(220) 2007.11.29 
(730) ISTRATI Victor, MD 

Str. 31 August nr. 43, MD-6526, Mereni, 
Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.02.01; 26.11.08; 26.11.21. 
 
 
 
(210) 022419 
(220) 2007.11.29 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022420 
(220) 2007.11.29 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022422 
(220) 2007.12.10 
(730) FOCUS-SAT S.R.L., întreprindere cu capi-

tal străin, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 57/1, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "tv", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.18. 
 
 
 
(210) 022429 
(220) 2007.11.30 
(730) NEVMERJIŢCHI Ilie, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 60, ap. 3, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "GRUP". 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022430 
(220) 2007.11.30 
(730) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság, HU 
30-38 Kereszturi ut, Budapest, H-1106,  
Ungaria 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

16   - produse de imprimerie, ziare şi ediţii periodi-
ce, bileţele de hârtie sau fişe, etichete, mate-
riale pentru ambalaj, cutii, publicaţii ştiinţifice, 
articole profesionale pe purtătoare de infor-
maţie de hârtie; 

 

35   - servicii în domeniul marketingului, reprezen-
tări de companii (asistenţă în administrarea 
afacerilor), organizarea expoziţiilor în scopuri 
comerciale sau publicitare; 

 

41   - educaţie, prestarea serviciilor de instruire 
profesională, terapeutică şi farmaceutică, 
conferinţe pe teme terapeutice, organizarea şi 
conducerea congreselor, organizarea şi con-
ducerea seminarelor, editarea cărţilor medica-
le, ediţiilor de manuale şi bazelor de date; 

 

42   - cercetări şi elaborări de medicamente, testări 
clinice, înregistrarea medicamentelor şi sub-
stanţelor adaptate pentru uz medical. 
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(210) 022441 
(220) 2007.11.23 
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Dela-
ware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - telefoane mobile, pagere, transmiţătoare-

receptoare radio, organizere electronice per-
sonale, căşti, microfoane, difuzoare, tocuri 
portative pentru telefoane mobile şi huse pen-
tru telefoane, software de calculatoare şi pro-
grame de calculatoare folosite pentru transmi-
terea, reproducerea sau primirea sunetului, 
luminii, imaginilor, textului, video sau datelor 
prin reţelele de telecomunicaţii sau sistemele 
dintre terminale şi pentru amplificarea, inter-
acţionarea şi facilitarea folosirii şi accesului la 
reţelele de calculatoare şi de comunicaţii; 
software de calculatoare pentru comerţul 
electronic destinat plasării sigure a comenzilor 
şi efectuării sigure a plăţilor de către utilizatori 
în domeniul tranzacţiilor de afaceri electronice 
prin reţelele globale de calculatoare sau prin 
reţelele de telecomunicaţii; software de jocuri 
de calculatoare pentru telefoanele mobile; 
software şi programe de calculatoare destina-
te administrării şi exploatării dispozitivelor de 
telecomunicaţii fără fir; software de calcula-
toare pentru trimiterea şi primirea mesajelor 
scurte şi poştei electronice şi pentru filtrarea 
informaţiei netextuale din date; camere digita-
le, camere video; cartele fără apertură, cartele 
modem, cartele facsimil; modeme, dispozitive 
de poziţionare globală, baterii, încărcătoare 
de baterii, adaptoare de energie electrică, 
antene; 

 

38   - servicii în domeniul telefoniei fără fir şi trans-
miterea electronică a datelor şi a documente-
lor prin reţelele de comunicaţii şi reţelele glo-
bale de calculatoare. 

 

 
 
 
(210) 022443 
(220) 2007.11.30 
(730) The Dow Chemical Company, corporaţie 

din statul Delaware, US 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - biocide, preparate sanitare, dezinfectante 

pentru adăposturile animalelor domestice şi 
ale păsărilor şi pentru echipamentul industrial 
referitor la acestea, cu excepţia produselor 
farmaceutice. 

 

 
 
 
(210) 022445 
(220) 2007.12.03 
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Dela-
ware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - accesorii pentru telefoane celulare, şi anume 

căşti, căşti intraauriculare, baterii, încărcătoa-
re de baterii şi adaptoare de energie electrică. 

 

 
 
 
(210) 022451 
(220) 2007.12.14 
(730) BIComplex S.R.L., MD 

Str. Munceşti nr. 89, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "BIComplex" şi executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, verde, albastru-
închis, albastru-deschis, galben. 
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(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 25.05.25; 26.04.12; 26.05.04; 27.05.17; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 022452 
(220) 2007.12.17 
(730) CONSTANTINOV Victor, MD 

Str. Vinica nr. 44, MD-3805, UTA Găgăuzia, 
Comrat, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 022455 
(220) 2007.12.05 
(730) FAME-CV CONSTRUCTION S.R.L., între-

prindere mixtă, MD 
Str. Meşterul Manole nr. 6/2, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022456 
(220) 2007.12.05 
(730) KISELIOV Aliona, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 40, ap. 16,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022457 
(220) 2007.12.05 
(730) S.C. Johnson & Son, Inc., US 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53403-2236, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru toate tipurile de curăţenie 

menajeră şi gospodărească. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022459 
(220) 2007.12.05 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 022460 
(220) 2007.12.05 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 

(210) 022461 
(220) 2007.12.05 
(730) NICOLAESCU Victor, MD 

Str-la Teatrului nr. 15, ap. 3, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 022462 
(220) 2007.12.05 
(730) NICOLAESCU Victor, MD 

Str-la Teatrului nr. 15, ap. 3, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022463 
(220) 2007.12.05 
(730) NICOLAESCU Victor, MD 

Str-la Teatrului nr. 15, ap. 3, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
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, co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 022464 
(220) 2007.12.05 
(730) NICOLAESCU Victor, MD 

Str-la Teatrului nr. 15, ap. 3, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 022471 
(220) 2007.12.06 
(730) Exxon Mobil Oil Corporation, US 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas  
75039-2298, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SUPER". 
(511) NCL(9) 
04   - uleiuri de motor. 
 

 
 
 
(210) 022472 
(220) 2007.12.06 
(730) NOVARCHIVE, FR 

22/28 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, 
Franţa 

(540)  
 
 

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

şi anume tichete; placarde din hârtie şi carton; 
semne din hârtie sau din carton; semne de 
control, cutii din hârtie; articole din carton, 
panouri publicitare din hârtie şi din carton; 
plicuri, ambalaje pentru împachetare din hâr-
tie; tuburi din carton; postere; cărţi poştale, 
ilustrate; decalcomanii; desene; picturi; bandă 
sau cartele de hârtie pentru înregistrarea pro-
gramelor de calculator; diagrame; machete de 
arhitectură; specimene de scris de mână pen-
tru copiere; hârtie pentru aparate de înregis-
trat; şabloane; produse de imprimerie; cărţi, 
reviste, ediţii periodice; ziare, publicaţii impri-
mate, prospecte; fotografii; papetărie; mate-
riale pentru artişti; articole de scris şi rechizite 
de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 
instruire sau învăţământ (cu excepţia aparate-
lor); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - managementul bazelor de date computerizate, 
administrarea şi supravegherea reţelelor in-
formatice; abonări la serviciul de mesagerie 
radio, servere cu baze de date; abonări la 
centrul de furnizare a accesului la reţeaua de 
prelucrare a datelor sau de transferuri de in-
formaţii, managementul fişierelor de calcula-
tor; servicii de actualizare a documentaţiei 
referitoare la bazele de date, evidenţa şi pre-
lucrarea arhivelor, actualizarea arhivelor; 

 

38   - servicii telefonice, telecomunicaţie telematică 
şi radiocomunicaţie; transmitere telefacsimil, 
a mesajelor, răspândirea informaţiei asistate 
de calculator; teleinformatică, servicii de co-
municaţie a terminalelor de calculator; servicii 
de poştă electronică şi transfer de informaţie 
pe cale electronică prin reţeaua globală de 
comunicaţie sau pentru acces privat; servicii 
de transfer sigur de date; 

 

39   - conservarea arhivelor; evidenţa cu privire la 
arhivare; asistenţă în managementul afaceri-
lor pe probleme de prezentare şi conservare a 
informaţiei; depozitarea arhivelor în formă de 
documente pe hârtie sau carton; transporta-
rea arhivelor şi purtătoarelor de date prelucra-
te având în vedere protecţia sau paza. 
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(210) 022473 
(220) 2007.12.06 
(730) Janome Sewing Machine Company  
  Limited, JP 

No. 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini de cusut, maşini şi maşini-unelte; ma-

şini de prelucrare a materialelor (prese meca-
nice, prese de ajustare, de ştemuire, de îndoit 
şi de forjare); prese de ştanţare; roboţi şi alte 
maşini industriale automate; motoare (cu ex-
cepţia motoarelor pentru vehiculele terestre); 
părţi ale fitingurilor, componente şi accesorii 
pentru totalitatea produselor menţionate. 

 

 
 
 
(210) 022475 
(220) 2007.12.07 
(730) PARBRIZ SERVICE, cooperativă de pro-

ducţie şi comerţ, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 128 A, ap. 25,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022478 
(220) 2007.12.07 
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Dela-
ware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - accesorii pentru telefoane celulare, şi anume 

căşti şi căşti intraauriculare. 
 

 
 
 
(210) 022479 
(220) 2007.12.07 
(730) Home Box Office, Inc.,  corporaţie organi-

zată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
1100 Avenue of the Americas, New York, 
New York 10036 , Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare. 

 

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

 

 
 
 
(210) 022480 
(220) 2007.12.11 
(730) JITARU Constantin, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 8, bloc 2, ap. 82, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022481 
(220) 2007.12.11 
(730) JITARU Constantin, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 8, bloc 2, ap. 82, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022482 
(220) 2007.12.11 
(730) JITARU Constantin, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 8, bloc 2, ap. 82,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022483 
(220) 2007.12.11 
(730) JITARU Constantin, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 8, bloc 2, ap. 82, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

 
 
 
(210) 022484 
(220) 2007.12.11 
(730) ŞTERBEŢ Nicolae, MD 

Str. L. Blaga nr. 7, MD-3400, Hînceşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022485 
(220) 2007.12.10 
(730) Balkan Pharmaceuticals S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice destinate tratării (la băr-

baţi) a eunucoidismului, climacteriumului, impo-
tenţei sau sterilităţii prin deficit androgenic; 
criptorhidiei postpubertare cu hipogonadism; 
produse farmaceutice utilizate ca medicaţie 
adjuvantă în stările de deficit proteic (conva-
lescenţă, postoperator, osteoporoză, fracturi 
care nu se consolidează, ciroză, anemie 
aplastică); produse farmaceutice destinate 
tratării (la femei) a cazurilor selecţionate de 
tulburări de climacterium, dismenoreei, sân-
gerărilor uterine funcţionale, mastitei cronice; 
produse farmaceutice utilizate pentru preveni-
rea tumefacţiei dureroase a sânilor postpar-
tum şi pentru suprimarea lactaţiei; produse 
farmaceutice utilizate ca tratament paleativ în 
cancerul mamar progresiv şi cancerul endo-
metrial. 
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(210) 022486 
(220) 2007.12.10 
(730) Balkan Pharmaceuticals S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice anabolizante utilizate 

pentru stimularea anabolismului protidic, creş-
terii masei şi tonusului muscular, îmbunătăţi-
rea troficităţii sistemului osos, recuperarea 
grabnică a forţelor bolnavului; produse farma-
ceutice utilizate în cazul sindroamelor de defi-
cit protidic, asteniilor, stărilor caşectice de 
denutriţie, stărilor de involuţie caracteristice 
vârstei, convalescenţă, infecţii acute şi croni-
ce, osteoporoză, sindroamelor hipercortico-
suprarenale sau hipogonadice, tireotoxicozei, 
tratamentului prelungit cu cortizon, nefrozei, 
insuficienţei renale; produse farmaceutice 
utilizate în cazul distrofiilor, convalescenţei, 
imaturităţii şi prematurităţii, întârzierii în creş-
tere, osteogenezei imperfecte; produse far-
maceutice utilizate în perioada de consolidare 
a fracturilor, de tratament pre- şi postoperator 
la bolnavi cu stare generală precară, arsuri şi 
escare. 

 

 
 
 
(210) 022487 
(220) 2007.12.10 
(730) Balkan Pharmaceuticals S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice destinate tratării (la 

bărbaţi) a eunucoidismului, climacteriumului, 
impotenţei sau sterilităţii prin deficit andro-
genic; produse farmaceutice utilizate în cazu-
rile de criptorhidie postpubertară cu hipo-
gonadism şi ca medicaţie adjuvantă în stări 
de deficit proteic (convalescenţă, postopera-

tor, osteoporoză, fracturi care nu se consoli-
dează, ciroză, anemie aplastică); produse 
farmaceutice utilizate (la femei) în cazuri se-
lecţionate de tulburări de climacterium, dis-
menoree, sângerări uterine funcţionale, masti-
tă cronică sau pentru prevenirea tumefacţiei 
dureroase a sânilor postpartum şi pentru su-
primarea lactaţiei, ca tratament paleativ în 
cancerul mamar progresiv şi cancerul endo-
metrial. 

 

 
 
 
(210) 022488 
(220) 2007.12.10 
(730) Balkan Pharmaceuticals S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice antineoplazice utilizate 

în cazurile carcinomului glandei mamare, cu 
sau fără metastaze, în special la femei în post-
menopauză, în cazul tumorilor ce conţin re-
ceptori estrogenici, neoplasmului mamar la 
bărbaţi înainte de orhiectomie. 

 

 
 
 
(210) 022489 
(220) 2007.12.10 
(730) Balkan Pharmaceuticals S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice destinate suplimentării 

aportului de hormoni tiroidieni la pacienţi cu 
hipotiroidie de orice etiologie, profilaxiei reci-
divelor după strumectomie, terapiei guşii be-
nigne cu o stare funcţională eutiroidiană, te-
rapiei supresive şi substitutive în cazul unui 
nodul tiroidian malign, în special după stru-
mectomie. 
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(210) 022490 
(220) 2007.12.10 
(730) Balkan Pharmaceuticals S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice anabolizante utilizate în 

cazurile de scădere a performanţelor sexuale 
la vârstă medie şi avansată, de dereglare a 
potenţei, hipogonadismului şi infertilităţii. 

 

 
 
 
(210) 022492 
(220) 2007.12.10 
(730) SCOBIOALĂ Vasile, MD 

Str. Gh. Tudor nr. 4, bloc 2A, MD-2028,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.06; 26.01.15; 27.03.15; 28.05.00. 
 

(210) 022494 
(220) 2007.12.10 
(730) BURGHELEA Pavel, MD 

Str. Bogdan P. Hasdeu nr. 26, bloc B, ap. 8, 
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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; 

 

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. 

 

 
 
 
(210) 022495 
(220) 2007.12.10 
(730) CICORIS & Co S.R.L., MD 

Str. Valea Crucii nr. 22, ap. 34, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.02; 01.05.06; 27.05.19. 
 
 
 
(210) 022497 
(220) 2007.12.12 
(730) DISPECERAT-AUTOSPĂLĂTORIE S.R.L., 

societate comercială, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 156, MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 16.01.04; 16.01.11. 
 
 
 
(210) 022498 
(220) 2007.12.10 
(310) 77/274.116 
(320) 2007.09.07 
(330) US 

(730) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 
COMPANY INC., US 
500 North Field Drive, LAKE FOREST, IL 
60045, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - dispozitiv cu radiofrecvenţă care activează 

schimbările în parametrii amortizoarelor re-
glabile pentru a fi utilizat cu vehicule terestre. 

 

 
 
 
(210) 022499 
(220) 2007.12.17 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlărie; recipiente din sticlă şi mase plastice 

pentru îmbutelierea berii şi a băuturilor răcori-
toare; 

 

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; 

 



M+RCI  MD - BOPI 10/2008 (PARTEA II)   

 95

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări an-
gro şi cu amănuntul; operaţii de export-import; 
comercializarea băuturilor răcoritoare şi al-
coolice; servicii prestate de magazine specia-
lizate. 

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.22; 19.07.23. 
 
 
 
(210) 022500 
(220) 2007.12.17 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "C", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări an-
gro şi cu amănuntul; operaţii de export-import; 
comercializarea băuturilor răcoritoare şi al-
coolice; servicii prestate de magazine specia-
lizate; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi alte băuturi; servicii prestate de 
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi; 
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine; 
servicii de cazare şi servicii hoteliere. 

 

(531) CFE(5) 01.15.25; 03.07.01; 03.07.16; 27.03.03; 
27.05.04. 

 
 
 
(210) 022505 
(220) 2007.12.14 
(730) AVRAM Nicolae, MD 

Bd. Păcii nr. 9, MD-3701, Străşeni, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

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. 

 

 
 
 
(210) 022506 
(220) 2007.12.14 
(730) SCOBIOALĂ Vasile, MD 

Str. Gh. Tudor nr. 4, bloc 2A, MD-2028,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
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fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.09; 05.03.13; 05.03.14; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022509 
(220) 2007.12.17 
(730) ŞANS S.R.L., MD 

Str. Şcolinaia nr. 41, MD-4001, Crasnoe, 
TDS Nistrului, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "M", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate. 

 

(531) CFE(5) 03.01.14; 03.01.25; 11.03.18; 27.05.03. 
 

(210) 022510 
(220) 2007.12.14 
(730) TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., MX 

Avenida Periferico Sur # 8500, Tlaquepaque, 
Jalisco, CP 45601, Mexic 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice, tequilla, băuturi tari pe bază 

de tequilla, lichioruri pe bază de tequilla, coc-
teiluri alcoolice. 

 

 
 
 
(210) 022511 
(220) 2007.12.14 
(730) TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., MX 

Avenida Periferico Sur # 8500, Tlaquepaque, 
Jalisco, CP 45601, Mexic 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice, tequilla, băuturi tari pe bază 

de tequilla, lichioruri pe bază de tequilla, coc-
teiluri alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.17; 19.07.23. 
 
 
 
(210) 022513 
(220) 2007.12.17 
(730) BOLŞACOV Dmitrii, MD 

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 
 
 
(210) 022515 
(220) 2007.12.17 
(730) BOLŞACOV Dmitrii, MD 

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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). 
 

 
 
 
(210) 022517 
(220) 2007.12.17 
(730) BOLŞACOV Dmitrii, MD 

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022544 
(220) 2007.11.23 
(730) EVENTIS MOBILE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, ap. 5, MD-2048, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
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(210) 022545 
(220) 2007.11.23 
(730) EVENTIS MOBILE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, ap. 5, MD-2048, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022546 
(220) 2007.12.11 
(730) Zacrîtoe akţionernoe obşcestvo "InterMe-

diaGroup", RU 
Ul. Şabolovka, d. 31, str. B, Moskva, 115162, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Hit", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: gri, roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
16   - produse de imprimerie, inclusiv ediţii imprima-

te, cărţi, reviste, ziare, broşuri, placate, foi 
volante, panouri, pliante, blocnotesuri, calen-
dare, calendare cu foi detaşabile, albume, 
afişe, formulare, agende, buletine informative, 
cataloage, prospecte, cărţi poştale; etichete 
(cu excepţia celor din ţesături); firme de hârtie 
sau de carton; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; pro-
movarea produselor (pentru terţi), servicii de 
aprovizionare pentru terţi, achiziţionarea pro-
duselor şi asigurarea antreprenorilor cu pro-
duse, centralizarea produselor pentru terţi (cu 
excepţia transportării lor), amplasarea produ-
selor pentru asigurarea vizualizării lor comode 
pentru consumatori şi achiziţionarea lor prin 
reţele de magazine cu comercializare angro şi 
cu amănuntul; servicii de revistă a presei, 
prelucrarea textului, publicarea textelor publi-
citare, răspândirea materialelor şi avizelor 
publicitare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; organizarea 
activităţilor sportive şi culturale; editarea revis-
telor, ziarelor, cărţilor; asigurare interactivă cu 
publicaţii electronice; publicaţii cu ajutorul 
sistemelor editoriale electronice de birou; pu-
blicarea interactivă a cărţilor şi ediţiilor perio-
dice; publicarea materialelor textuale (cu ex-
cepţia celor publicitare); formarea imaginilor 
digitale; informaţie pe probleme de divertis-
ment. 

 

(531) CFE(5) 26.05.01; 26.05.18; 27.05.08; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022547 
(220) 2007.12.12 
(730) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., US 

Three Lakes Drive, Northfield, Ilinois 60093, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - biscuiţi, prăjituri şi crackere. 
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(210) 022550 
(220) 2007.12.13 
(730) REABCOV Nicolae, MD 

Str. Ion Creangă nr. 78, ap. 66, MD-2064, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TUR". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022551 
(220) 2007.12.13 
(730) FLUMED-FARM S.R.L., MD 

Str. Cetatea Albă nr.176, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.14; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 022552 
(220) 2007.12.13 
(730) FLUMED-FARM S.R.L., MD 

Str. Cetatea Albă nr. 176, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice antiinflamatoare, de-

congestante, antibacteriene. 
 

 
 
 
(210) 022553 
(220) 2007.12.13 
(730) FLUMED-FARM S.R.L., MD 

Str. Cetatea Albă nr. 176, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice antiinflamatoare, de-

congestante, antibacteriene. 
 

 
 
 
(210) 022554 
(220) 2007.12.13 
(730) FLUMED-FARM S.R.L., MD 

Str. Cetatea Albă nr. 176, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice antiinflamatoare, de-

congestante, antibacteriene. 
 

 
 
 
(210) 022587 
(220) 2008.01.21 
(730) GORCINSCAIA Tatiana, MD 

Calea Orheiului nr. 113/2, ap. 43, MD-2020, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
24   - ţesături şi produse textile necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat şi de masă; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022679 
(220) 2008.01.16 
(730) CODIŢA Silvia, MD 

Bd. Dacia nr. 38/8, ap. 24, MD-2060,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TRAVEL AGENCY", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.09; 27.05.11; 27.05.14. 
 
 
 
(210) 022693 
(220) 2008.01.18 
(730) CAP’S S.R.L., MD 

Str. Cehov nr. 20, MD-9602, Ceadîr-Lunga, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

(210) 022698 
(220) 2008.01.16 
(730) KOPAŞ KOZMETIK PAZARLAMA VE 

SANAYI ANONIM ŞIRKETI, TR 
Ayazağa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi 
No: 15 Oycan Plaza, Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate de curăţat pentru spălat, spălatul 

veselei şi pentru curăţat în gospodărie, deter-
genţi pentru curăţarea şi spălarea podelelor, 
pereţilor, ferestrelor, faianţei, teracotei, ţiglei, 
covoarelor, chiuvetelor şi lavoarelor, ţevilor, 
veceurilor, băilor; loţiuni albitoare şi purifica-
toare cosmetice, amidon (apret), sodă de 
spălat pentru curăţat, substanţe pentru atribui-
rea culorii lenjeriei, preparate pentru înmuie-
rea lenjeriei în timpul spălatului, substanţe şi 
remedii pentru înlăturarea calcarului şi preve-
nirea apariţiei lui, preparate anticalcar de uz 
casnic, săpun granulat, prafuri de curăţat, 
remedii pentru curăţatul şi spălatul sticlei, 
preparate pentru înlăturarea ruginii, preparate 
pentru înlăturarea petelor, preparate pentru 
înlăturarea uleiului, abrazive (materiale abra-
zive); stofa abrazivă, hârtie abrazivă, prafuri şi 
paste abrazive, piatră ponce, mastică pentru 
lustruirea podelelor, substanţe de poleit pen-
tru lustruirea mobilei şi podelelor, metalului; 
compoziţii pentru piele de lustruit, creme 
cosmetice; loţiuni, geluri şi uleiuri cosmetice 
pentru mâini, faţă şi picioare; măşti cosmeti-
ce, creme - baze de ten sub formă de lichid, 
pastă şi praf; pudră cosmetică, pudră igienică 
şi talc pentru folosire după baie; parfumuri, 
uleiuri eterice, ape de colonie, loţiuni cosmeti-
ce, deodorante, ulei de trandafir, remedii îm-
potriva transpiraţiei, apă aromată de uz per-
sonal; săruri, spume, uleiuri şi geluri pentru 
baie şi duş pentru scopuri cosmetice; depila-
toare, şi anume remedii pentru înlăturarea 
părului indezirabil, remedii pentru încetinirea 
creşterii părului, decoloranţi şi produse cos-
metice cruţătoare pentru păr, cremă depilator, 
ceară pentru depilare; produse cosmetice 
pentru îngrijirea părului, inclusiv şampoane, 
şampoane împotriva mătreţii, condiţionare 
pentru păr, briliantină, lacuri pentru păr, vop-
sele pentru păr, vopsele-decoloranţi pentru 
păr, balsamuri pentru păr, produse pentru 
îngrijirea părului, preparate pentru permanent, 
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preparate pentru fixarea pârului, preparate 
pentru îndreptarea părului şi preparate pentru 
coafare sub formă de ulei, tonic, loţiune şi 
cremă; preparate pentru machiaj şi preparate 
pentru înlăturarea machiajului de pe faţă şi 
ochi; preparate cosmetice pentru buze, inclu-
siv rujuri, luciuri pentru buze, creioane de 
contur pentru buze; produse cosmetice pentru 
îngrijirea şi ornamentarea unghiilor, inclusiv 
oje, produse pentru întărirea unghiilor, produ-
se nutritive pentru unghii, lichide pentru înlătu-
rarea ojei, gel de manichiură; remedii cosme-
tice pentru bronzat, inclusiv creme cu protec-
ţie împotriva razelor ultraviolete, ulei pentru 
bronzat, cremă pentru bronzat artificial, reme-
dii cosmetice care atribuie pielii un aspect 
bronzat fără soare, produse de înălbit pielea; 
creme cosmetice contra celulitei, creme 
antirid, remedii contra îmbătrânirii pielii; săpu-
nuri de toaletă, săpunuri deodorizante şi să-
punuri lichide; produse pentru îngrijirea dinţi-
lor; paste de dinţi, prafuri de dinţi; şerveţele 
impregnate cu loţiuni cosmetice; geluri cos-
metice de purificare, loţiuni şi creme pentru 
mâini; remedii pentru îngrijirea nou-născuţilor, 
altele decât cele pentru uz medical, inclusiv 
şampoane pentru nou-născuţi, uleiuri pentru 
nou-născuţi, loţiuni şi creme pentru nou-
născuţi, ape de colonie pentru nou-născuţi, 
pudră pentru copii, geluri purificatoare de 
mâini pentru nou-născuţi, loţiuni de mâini pen-
tru nou-născuţi, creme de mâini pentru nou-
născuţi, talc şi pudră igienică; şerveţele im-
pregnate cu loţiuni cosmetice, baghete de 
bumbac pentru uz cosmetic, vată pentru uz 
cosmetic; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; preparate pentru respingerea mirosurilor 
pentru camere, transport şi alte locuri, prepa-
rate de împrospătare a aerului, deodorante 
altele decât cele pentru uz personal. 

 

 
 
 
(210) 022699 
(220) 2008.01.18 
(730) ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 

Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 41, MD-2064, 
Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou şi 
servicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate. 

 

 
 
 
(210) 022702 
(220) 2008.01.16 
(310) 2,461,403 
(320) 2007.07.16 
(330) GB 
(730) Land Rover, GB 

Banbury Road, Gaydon, Warwick, Warwick-
shire CV35 ORR, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
(320) 2007.07.16 
 

12   - vehicule sportive,  vehicule de tot-teren; 
 

(220) 2008.01.16 
 

12   - părţi de structură şi motoare pentru vehicule 
sportive şi vehicule de tot-teren. 

 

 
 
 
(210) 022703 
(220) 2008.01.16 
(730) Burling Limited, VG 

P.O.Box 71 Craigmuir Chambers, Road 
Town Tortola, Insulele Virgine Britanice 

(540)  
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(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; in-
clusiv servicii în domeniul vânzării cu amă-
nuntul, inclusiv prin Internet, a ochelarilor, 
ochelarilor de soare, articolelor din metale 
preţioase sau placate, giuvaierelor, bijuteriilor, 
pietrelor preţioase, ceasurilor, aparatelor de 
cronometrat, cronometrelor, pielii şi imitaţiei 
de piele, articolelor din acestea, pieilor de 
animale, cuferelor de călătorie, valizelor, um-
brelelor de ploaie şi de soare, bastoanelor, 
bicelor, hamurilor şi articolelor de şelărie, tru-
selor, genţilor, portofelelor, portmoneelor, 
curelelor, îmbrăcămintei, încălţămintei şi arti-
colelor care servesc la acoperirea capului. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.07; 26.04.04; 26.04.10. 
 
 
 
(210) 022704 
(220) 2008.01.16 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, albastru. 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 

 

(531) CFE(5) 02.03.23; 04.05.03; 04.05.05; 05.03.13; 
05.03.15; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 022705 
(220) 2008.01.21 
(730) URSU Gheorghe, MD 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 31, ap. 7,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022706 
(220) 2008.01.21 
(730) URSU Gheorghe, MD 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 31, ap. 7,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 



M+RCI  MD - BOPI 10/2008 (PARTEA II)   

 103

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
 
(210) 022964 
(220) 2008.02.28 
(730) SOFTPROM Distribution GmbH, AT 

Fischhof 3, Vienna 1010, Austria 
(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023028 
(220) 2008.03.12 
(730) BOJO-VIN S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "RAKI", "EXPORT", 
"PRODUCT OF MOLDOVA", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
33   - rachiu. 
 

(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.09; 03.01.02; 24.01.07; 
24.01.19. 
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Lista mărcilor înregistrate  
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 înre-

gistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 018815 2006.02.24 16961 2008.09.11 05,30,32,35 ORHEI-VIT S.A., MD 1/2008 
2 021447 2007.06.21 16963 2008.09.12 05 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 

S.A., BE 
5/2008 

3 021450 2007.06.21 16964 2008.09.12 05 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 
S.A., BE 

5/2008 

4 021467 2007.06.27 16965 2008.09.12 30 Obstchestvo s ogranichenoy ot-
vetstvennostiou "Stchastlivye vre-
mena", RU 

5/2008 

5 021471 2007.06.28 16966 2008.09.15 34 ANDALUS ALSHARQ GENERAL 
TRADING (LLC), AE 

5/2008 

6 021475 2007.06.29 16967 2008.09.15 06 SÂRBU Anatolie, MD 5/2008 
7 021498 2007.07.06 16968 2008.09.24 05 SmithKline Beecham plc, GB 5/2008 
8 021503 2007.07.10 16969 2008.09.15 32 CAHULPAN S.A., MD 5/2008 
9 021511 2007.07.16 16970 2008.09.15 32,33,35,43 EFES VITANTA MOLDOVA BREW-

ERY S.A., întreprindere mixtă, MD 
5/2008 

10 020659 2007.02.02 16971 2008.09.15 35,41 PERVANCIUC Alexei, MD 2/2008 
11 021180 2007.05.16 16972 2008.09.15 37 Piramida-V S.A., MD 4/2008 
12 020928 2007.03.26 16973 2008.09.15 16 Unicharm Gulf Hygienic Industries 

Ltd., SA 
5/2008 

13 020992 2007.04.02 16974 2008.09.15 29 OMISS S.R.L., firmă de producţie şi 
comerţ, MD 

5/2008 

14 021003 2007.04.03 16975 2008.09.15 30 "The Tea Company N 1" Stock Com-
pany, RU 

5/2008 

15 021020 2007.04.11 16976 2008.09.15 16,35,38 Arax-Impex S.R.L., firmă de producţie 
şi comerţ, MD 

5/2008 

16 021104 2007.04.18 16977 2008.09.15 25 PONTI S.R.L., MD 5/2008 
17 021162 2007.05.22 16978 2008.09.16 01,02,19,37 GB & Co S.R.L., societate comercială, 

companie, MD 
5/2008 

18 021163 2007.05.22 16979 2008.09.16 03,35 JEX-B S.R.L., societate comercială, 
MD 

5/2008 

19 021176 2007.05.07 16980 2008.09.16 04,31,35,37 EASEUR HOLDING B.V., NL 5/2008 
20 021251 2007.05.17 16981 2008.09.16 05 NOVARTIS AG, CH 5/2008 
21 021292 2007.05.24 16982 2008.09.16 29,32 Moldagroproduct S.R.L., MD 5/2008 
22 021304 2007.05.25 16983 2008.09.16 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 

CH 
5/2008 

23 021305 2007.05.25 16984 2008.09.16 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

5/2008 

24 021306 2007.05.25 16985 2008.09.16 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

5/2008 

25 021315 2007.05.29 16986 2008.09.16 02 ZINCENKO Alexandr, MD 5/2008 
26 021319 2007.05.29 16987 2008.09.16 25 Olga Ceban, întreprindere individuală, 

MD 
5/2008 

27 021321 2007.05.31 16988 2008.09.17 09 ACHIRI Serghei, MD 5/2008 
28 021328 2007.06.04 16989 2008.09.16 33 Agrovin Bulboaca S.A., MD 5/2008 
29 021330 2007.05.31 16990 2008.09.16 01 MARBET Spolka z o.o., PL 5/2008 
30 021356 2007.06.18 16991 2008.09.17 35,38 ATRIO-COM S.R.L., MD 5/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
31 021375 2007.06.07 16992 2008.09.17 29,30,31,32 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
5/2008 

32 021417 2007.06.19 16993 2008.09.17 11,35 LOPATENCO Iurie, MD 5/2008 
33 021422 2007.06.20 16994 2008.09.17 29 ZERNOFF S.R.L., societate comer-

cială, MD 
5/2008 

34 021424 2007.06.20 16995 2008.09.17 29 ZERNOFF S.R.L., societate comer-
cială, MD 

5/2008 

35 021425 2007.06.20 16996 2008.09.17 29 ZERNOFF S.R.L., societate comer-
cială, MD 

5/2008 

36 021428 2007.06.20 16997 2008.09.11 29 ZERNOFF S.R.L., societate comer-
cială, MD 

5/2008 

37 021429 2007.06.20 16998 2008.09.17 29 ZERNOFF S.R.L., societate comer-
cială, MD 

5/2008 

38 021431 2007.06.20 16999 2008.09.17 29 ZERNOFF S.R.L., societate comer-
cială, MD 

5/2008 

39 021432 2007.06.20 17000 2008.09.24 29 ZERNOFF S.R.L., societate comer-
cială, MD 

5/2008 

40 021446 2007.06.21 17001 2008.09.18 32 MAVICOM NORD S.R.L., societate 
comercială, MD 

5/2008 

41 021452 2007.06.22 17002 2008.09.18 32,33 Otkrîtoe akţionernoe obşcestvo 
"Pivovarennoe obedinenie "Krasnîi 
Vostok-Solodovpivo", RU 

5/2008 

42 021455 2007.06.25 17003 2008.09.25 06,07,08,11,12,
17,18,19,20,21,

22,26,27,31 

TESTRUT SERVICE GmbH, DE 5/2008 

43 021456 2007.06.25 17004 2008.09.25 06,07,08,11,12,
17,18,19,20,21,

22,26,27,31 

TESTRUT SERVICE GmbH, DE 5/2008 

44 021461 2007.06.26 17005 2008.09.18 05 Makhteshim Chemical Works Ltd., IL 5/2008 
45 021468 2007.06.28 17006 2008.09.18 38 ORANGE MOLDOVA S.A., întreprin-

dere mixtă, MD 
5/2008 

46 021473 2007.06.29 17007 2008.09.18 06,09 Mul-T-Lock Ltd., IL 5/2008 
47 021474 2007.06.29 17008 2008.09.18 06,09 Mul-T-Lock Ltd., IL 5/2008 
48 021477 2007.07.02 17009 2008.09.18 16,28,35 CUŞNIR Vadim, MD 5/2008 
49 021479 2007.07.02 17010 2008.09.18 05 Berlin-Chemie AG, DE 5/2008 
50 021490 2007.07.05 17011 2008.09.18 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 

CH 
5/2008 

51 021491 2007.07.05 17012 2008.09.18 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

5/2008 

52 021492 2007.07.05 17013 2008.09.18 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

5/2008 

53 021494 2007.07.06 17014 2008.09.18 05,10,35 CIOBANU Serghei, MD 5/2008 
54 021496 2007.07.06 17015 2008.09.18 05,10,35 CIOBANU Serghei, MD 5/2008 
55 021497 2007.07.06 17016 2008.09.18 33 Docernee predpriiatie "Imidj Holding" 

acţionernoi companii "Imidj Holding 
Aps", UA 

5/2008 

56 021518 2007.07.23 17017 2008.09.19 09,35,38 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 5/2008 
57 021520 2007.07.23 17018 2008.09.19 09,35,38 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 5/2008 
58 021527 2007.07.19 17019 2008.09.19 33 CHATEAU VARTELY S.R.L., între-

prindere mixtă, MD 
5/2008 

59 021529 2007.07.17 17020 2008.09.19 44 U.S. Direct Import S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

5/2008 

60 021532 2007.07.17 17021 2008.09.19 35,43 ELENIC-LUX S.R.L., MD 5/2008 
61 021535 2007.07.10 17022 2008.09.19 12 GENERAL MOTORS CORPORA-

TION, corporaţie organizată şi exis-
tentă conform legilor statului Dela-
ware, US 

5/2008 

62 021536 2007.07.11 17023 2008.09.19 35,37,39 Custodis S.R.L., MD 5/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
63 021541 2007.07.11 17024 2008.09.25 05 Public Joint Stock Company "Pharm-

standard - Ufimskiy Vitamin Plant", 
RU 

5/2008 

64 021544 2007.07.12 17025 2008.09.19 16,35,41 DIACONU Sergiu, MD 5/2008 
65 021560 2007.07.13 17026 2008.09.19 16,35,41 NATALCENCO Vitali, MD 5/2008 
66 021562 2007.07.16 17027 2008.09.22 39 CATERPILLAR INC., US 5/2008 
67 021564 2007.07.16 17028 2008.09.22 39 CATERPILLAR INC., US 5/2008 
68 021577 2007.07.19 17029 2008.09.22 05 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 

pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

5/2008 

69 021578 2007.07.19 17030 2008.09.22 05 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

5/2008 

70 021580 2007.07.19 17031 2008.09.22 05 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

5/2008 

71 021582 2007.07.19 17032 2008.09.22 05 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

5/2008 

72 021583 2007.07.19 17033 2008.09.22 05 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

5/2008 

73 021585 2007.07.19 17034 2008.09.22 05 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

5/2008 

74 021586 2007.07.19 17035 2008.09.22 05 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

5/2008 

75 021587 2007.07.19 17036 2008.09.22 05 OOO "Nauchno-proizvodstvennaya 
pharmacevticheskaya companiya 
"AIM", UA 

5/2008 

76 021591 2007.07.20 17038 2008.09.23 35,38 ORANGE MOLDOVA S.A., întreprin-
dere mixtă, MD 

5/2008 

77 021592 2007.07.20 17039 2008.09.24 05 Glaxo Group Limited, GB 5/2008 
78 021594 2007.07.20 17040 2008.09.23 14,16,18,20,35 TORICADO S.R.L., MD 5/2008 
79 021595 2007.07.20 17041 2008.09.25 16 AVERY DENNISON CORPORATION, 

a state of Delaware corporation, US 
5/2008 

80 021598 2007.07.23 17042 2008.09.23 32 Osotspa Co., Ltd., TH 5/2008 
81 021599 2007.07.24 17043 2008.09.23 16,25,35 COŞULEAN Victor, MD 5/2008 
82 021626 2007.07.30 17044 2008.09.23 09 MOTOROLA, INC., corporaţie organi-

zată şi existentă conform legilor statu-
lui Delaware, US 

5/2008 

83 019199 2006.04.28 17045 2008.09.25 29,30 JARDAN Vladimir, MD 11/2007 
84 021611 2007.08.01 17046 2008.09.23 05 Ilgar Ahmadov, AZ 5/2008 
85 021610 2007.08.01 17047 2008.09.23 05 Ilgar Ahmadov, AZ 5/2008 
86 021609 2007.08.01 17048 2008.09.23 05 Ilgar Ahmadov, AZ 5/2008 
87 021161 2007.05.23 17049 2008.09.23 05 R&P Bolgar Farm S.R.L., între-

prindere mixtă, MD 
5/2008 

88 021031 2007.04.11 17050 2008.09.23 09,16,35,41,42 EOS-STUDIO S.R.L., societate 
comercială, MD 

5/2008 

89 020927 2007.03.26 17051 2008.09.23 16 Unicharm Gulf Hygienic Industries 
Ltd., SA 

5/2008 

90 020900 2007.03.19 17052 2008.09.23 05 E.I. du Pont de Nemours and Compa-
ny, US 

5/2008 

91 020843 2007.03.12 17053 2008.09.23 05 Ahmet Melih Şahin, TR 5/2008 
92 020808 2007.02.27 17054 2008.09.23 01,02,03,04,05,

07,21,25,26,37,
40 

BIOGUARD INVESTMENTS LTD, VG 5/2008 

93 020593 2007.01.19 17055 2008.09.23 25,28,35 COJOCARU Aliona, MD 5/2008 
94 020553 2007.01.11 17056 2008.09.23 35 CRASTINA Elena, MD 5/2008 



M+RCI  MD - BOPI 10/2008 (PARTEA II)   

 107

1 2 3 4 5 6 7 8 
95 020491 2006.12.18 17057 2008.09.23 18,25,35 GEANS-STIL S.R.L., MD 5/2008 
96 020414 2006.12.07 17058 2008.09.23 35 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., între-

prindere mixtă, MD 
5/2008 

97 020365 2006.11.29 17059 2008.09.23 35 FRES-TEHNOLUX S.R.L., societate 
comercială, MD 

5/2008 

98 020238 2006.10.31 17060 2008.09.23 08,35 DOICOV Igor, MD 5/2008 
99 020219 2006.10.26 17061 2008.09.23 29,30,35 MERAJI Nicolai, MD 5/2008 

100 020161 2006.10.11 17062 2008.09.23 17,37 KOROLIUK Mykola, UA 5/2008 
101 020157 2006.10.12 17063 2008.09.23 29,30,32 BOLŞACOV Dmitrii, MD 5/2008 
102 020133 2006.10.06 17064 2008.09.23 03,29,31 NOW Health Group, Inc., US 5/2008 
103 020059 2006.09.22 17065 2008.09.23 16,35,40 Sagmel, Inc., US 5/2008 
104 020045 2006.09.22 17066 2008.09.23 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN", UA 

5/2008 

105 020003 2006.09.15 17067 2008.09.23 05,35 FARMINA S.R.L., MD 5/2008 
106 020002 2006.09.15 17068 2008.09.23 05,35 FARMINA S.R.L., MD 5/2008 
107 019979 2006.09.18 17069 2008.09.23 01,19,37,39,40,

42,43 
TITAN R.M. S.R.L., firmă de producţie 
şi comerţ, MD 

5/2008 

108 019974 2006.09.11 17070 2008.09.23 34,39 TUTUN-CTC S.A., MD 5/2008 
109 011457 2002.06.18 17071 2008.09.24 09,16,35,38,42 VARO-INFORM S.R.L., MD 5/2004 
110 016389 2005.01.14 17072 2008.09.24 29,30,31,32,33,

35,39,43 
Moldagroproduct S.R.L., MD 2/2006 

111 016846 2005.04.28 17073 2008.09.24 21,32 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 5/2008 
112 018140 2005.11.30 17074 2008.09.24 11,17,35,37,39,

42 
PALPLAST S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

3/2007 

113 018767 2006.02.15 17075 2008.09.24 01,02,07,09,10,
11,14,16,21,35,
36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45 

RICOH COMPANY, LTD., JP 5/2008 

114 018809 2006.02.22 17076 2008.09.24 03,05,16,18,25,
28,29,30,32,35,

41 

Soira Investments Limited, VG 5/2008 

115 019195 2006.04.25 17077 2008.09.24 05 Sagmel, Inc., US 5/2008 
116 019196 2006.04.25 17078 2008.09.24 05 Sagmel, Inc., US 5/2008 
117 019386 2006.06.01 17079 2008.09.24 33,35 MILEŞTII MICI, întreprindere de stat, 

combinat de vinuri de calitate, MD 
5/2008 

118 019479 2006.06.19 17080 2008.09.24 05 QUALITY PHARMA S.R.L., între-
prindere cu capital străin, MD 

5/2008 

119 019572 2006.06.29 17081 2008.09.24 16,28 Moldagroproduct S.R.L., MD 5/2008 
120 019694 2006.07.20 17082 2008.09.24 16,36 COLDWELL BANKER LLC, US 7/2007 
121 019697 2006.07.20 17083 2008.09.24 16,36 COLDWELL BANKER LLC, US 8/2007 
122 019734 2006.07.27 17084 2008.09.24 28,41 LUX - STIL S.R.L., MD 5/2008 
123 019747 2006.07.25 17085 2008.09.24 17,19,35,37 Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL", RU 
5/2008 

124 019833 2006.08.07 17086 2008.09.24 09 Fisher-Rosemount Systems, Inc., a 
Delaware corporation, US 

5/2008 

125 019840 2006.08.10 17087 2008.09.24 32,43 MOISEI Natalia, MD 5/2008 
126 020703 2007.02.28 17088 2008.09.25 35,38,41 ANTENA C, post de radio, întreprin-

dere municipală, MD 
3/2008 

127 019921 2006.09.05 17089 2008.09.24 35 SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROS-
SIGNOL, FR 

7/2007 

128 021209 2007.05.08 17090 2008.09.24 16,35 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Sa-
vuşchin product", BY 

3/2008 

129 021212 2007.05.08 17091 2008.09.24 16,35 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Sa-
vuşchin product", BY 

4/2008 

130 021313 2007.05.28 17092 2008.09.24 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

4/2008 
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131 022447 2007.12.28 17093 2008.09.24 33 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
5/2008 

132 021272 2007.05.23 17094 2008.09.24 09,35,36,38 ROMGREAS GRUP S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

5/2008 

133 021472 2007.06.29 17095 2008.09.24 01 Smithers-Oasis Company, corporaţie 
din statul Ohio, US 

5/2008 

134 022228 2007.11.09 17096 2008.09.24 33 VOX-DESIGN S.R.L., MD 5/2008 
135 016382 2005.03.03 17097 2008.09.25 33 MIREX GRUP S.R.L., societate 

comercială, MD 
2/2006 

136 020780 2007.03.13 17098 2008.09.26 31 CAZAC Oleg, MD 1/2008 
137 020447 2006.12.11 17099 2008.09.26 43 Impex BusinessCom S.R.L., MD 5/2008 
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Cereri de înregistrare / 
Applications for registration 

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

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

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

 

 

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

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

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

Î 

I 
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(210) 021653 
(220) 2007.08.02 
(730) COJOCARU Andrian, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea, reproducerea sunetului sau ima-
ginilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei şi calcu-
latoare; extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; admi-
nistrare comercială; lucrări de birou; comercia-
lizarea produselor; servicii prestate de magazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 

 
 
(210) 022068 
(220) 2007.10.11 
(730) SAIROS DESIGN S.R.L., societate 

comercială, MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 2, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 16.01.04; 16.01.07;  20.01.03; 
24.15.01; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 022189 
(220) 2007.10.30 
(730) CHIRIŢĂ Natalia, UA 

Ul. 28 Iunia, 179, kv. 4, Reni, Ucraina 
(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de impri-
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merie; 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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 022191 
(220) 2007.10.30 
(730) VENETA SYSTEM MOLDOVA S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 9/2, ap. 36, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 05.03.06; 05.03.13; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022217 
(220) 2007.11.05 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establish-

ment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
importul şi exportul băuturilor alcoolice; 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro a 
băuturilor alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 11.03.02; 24.03.01; 24.03.14; 
26.01.15; 27.07.01. 

 
 
 
(210) 022279 
(220) 2007.11.23 
(310) PT2007 C 196 
(320) 2007.10.19 
(330) IT 
(730) EZILI INVESTISSMENTS INC., PA 

Edificio El Dorado - Calle 52 y Elvira 
Mendez, Panama 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.21. 
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(210) 022340 
(220) 2007.11.27 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Varzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022342 
(220) 2007.11.27 
(730) DAAC ECO PLANT S.R.L., MD 

Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022344 
(220) 2007.11.27 
(730) DAAC ECO PLANT S.R.L., MD 

Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, con-
gelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, 
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; 
uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022345 
(220) 2007.11.27 
(730) DAAC ECO PLANT S.R.L., MD 

Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022356 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acus-
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tice; distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparate cu preplată; case înregistra-
toare, maşini de calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; 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; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022362 
(220) 2007.12.04 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acus-
tice; distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparate cu preplată; case înregistra-
toare, maşini de calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei şi calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022386 
(220) 2007.11.21 
(730) SCOBIOALĂ Vasile, MD 

Str. Gh. Tudor nr. 4, bloc 2A, MD-2028,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.09; 05.03.13; 05.03.14; 26.04.15; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 022387 
(220) 2007.11.21 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 



MD – BOPI 10/2008 (PARTEA II) TRADEMARKS 
 

 114 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi, material pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare. 

 

 
 
 
(210) 022388 
(220) 2007.11.22 
(730) ROTARI Dumitru, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 194, bloc 1, ap. 48,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 08.05.01; 08.05.03; 27.05.06; 29.01.01. 
 
 
 
(210) 022392 
(220) 2007.11.23 
(730) ROAL S.R.L., MD 

Str. Pobedî nr. 53, MD-3805, Comrat, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasele 29, 30, 
servicii prestate de magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 02.01.11; 25.03.01; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022398 
(220) 2007.11.26 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establish-

ment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - albume; stilouri; suporturi pentru afişe din 

hârtie sau carton; cleme pentru bancnote; 
tichete; blocuri de desen; blocuri de scris, 
broşuri, pliante; foi cu peceţi din material plas-
tic pentru ambalare sau preambalare; table 
indicatoare din hârtie sau carton; afişe din 
hârtie sau carton; efemeride; folii din viscoză 
pentru ambalare; felicitări; ziare; reprezentări 
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grafice; reproduceri grafice; materiale grafice 
imprimate; gume de şters; fişiere de docu-
mente (papetărie), planşete cu cleme, produ-
se de imprimerie, publicaţii imprimate; etiche-
te, nu din materiale textile; reviste (publicaţii 
periodice); semne pentru cărţi; carnete, 
blocuri (papetărie), brăţări pentru instrumente 
de scris, agrafe pentru peniţe; blocuri de de-
sen, caiete, calendare, almanahuri, hârtie de 
calc, articole de birou cu excepţia mobilei, 
papetărie, hărţi, hărţi geografice, hărţi marine 
şi aeriene, imagini, cartele, carton, articole din 
carton, tuburi din carton, benzi autoadezive 
pentru papetărie sau menaj, cărţi, reviste cu 
benzi desenate (comicsuri), plicuri (papetă-
rie), hârtie de carbon, hârtie de copiat (pape-
tărie), cutii din carton sau hârtie, cutiuţe pen-
tru ştampile (sigilii), suporturi pentru cretă, 
săculeţe din hârtie, foi de celuloză regenerată 
pentru ambalare, săculeţe pentru coacerea la 
microunde, săculeţe (învelitori, cutiuţe) pentru 
ambalare din hârtie sau material plastic, felici-
tări muzicale, hârtie cerată, autocolante (arti-
cole de papetărie), învelitori (papetărie), hârtie 
de ambalaj, coperte (papetărie), creioane, 
ascuţitori electrice sau neelectrice de creioa-
ne, suporturi pentru creioane, creioane auto-
mate, creioane de ardezie, funde de hârtie, 
panglici de hârtie, foi (papetărie), hârtie din 
lemn, penare, peniţe (rechizite de birou), vâr-
furi de peniţe de scris, vârfuri de peniţe de 
scris din aur, hârtie pergament, decalcomanii, 
periodice, cretă de scris, furnituri pentru scris, 
articole pentru scris (seturi), hârtie de scris, 
instrumente de scris, seturi de articole pentru 
scris (papetărie), periuţe de scris, suporturi 
pentru peniţe şi creioane, suporturi pentru 
fotografii, suporturi pentru ştampile, suporturi 
de masă din hârtie, culegeri de cântece, pla-
ne, pelicule din material plastic pentru amba-
lare, pelicule din material plastic (aderente, 
extensibile) pentru paletizare, învelitori pentru 
sticle din carton sau hârtie, ambalaje pentru 
sticle din carton sau hârtie, avize (papetărie), 
dispozitive de tăiat hârtie (articole de birou), 
portrete, călimări (recipiente pentru cerneală), 
cărţi poştale, timbre poştale, drapele de hâr-
tie, aparate pentru lipirea fotografiilor, sugati-
vă, prospecte, tabele aritmetice, registre 
(cărţi), orare imprimate, suporturi pentru 
ştampile (sigilii), tocuri pentru peniţe, prosoa-
pe de hârtie, şerveţele de toaletă de hârtie, 
şerveţele de masă de hârtie, feţe de masă de 
hârtie, agrafe de birou, maşini de prins agrafe 
(papetărie), bibliorafturi, dulăpioare pentru 
papetărie (rechizite de birou), clame pentru 
hârtie, hârtie de argint, caractere de oţel, len-

jerie de masă de hârtie, suporturi de masă de 
hârtie, tăvi pentru aranjarea şi numărarea 
monedelor, tăvi pentru corespondenţă, mape 
pentru documente, şabloane, şabloane (pape-
tărie), şabloane de desen, suporturi pentru 
carnete de cecuri, cerneluri de China, hârtie 
de filtre, materiale filtrante (hârtie), fotografii, 
compasuri de trasat, cerneală, cerneluri pen-
tru corectat (heliografie), călimări, articole de 
scris, beţişoare de scris cu cerneală, panglici 
de ungere cu cerneală, rigle patrulatere, şa-
bloane, şabloane (papetărie); 

 

21   - butelii, sticle, faianţă, vaze nu din metale pre-
ţioase, recipiente pentru menaj sau bucătărie 
(cu excepţia celor din metale preţioase), vese-
lă din lut, cutii de sticlă, carafe, servicii de ulei 
şi oţet nu din metale preţioase, produse de 
ceramică pentru menaj, cupe nu din metale 
preţioase, cristaluri (sticlărie), seturi de veselă 
de bucătărie, recipiente de bucătărie nu din 
metale preţioase, veselă pentru prepararea 
alimentelor nu din metale preţioase, forme de 
prăjituri, servicii de cafea nu din metale pre-
ţioase, servicii de ceai nu din metale preţioa-
se, servicii de lichior, servicii (veselă) nu din 
metale preţioase, majolică, servicii de condi-
mente, damigene, sticlă mată, deschizătoare 
de sticle, flacoane nu din metale preţioase, 
sticlă emailată, veselă din porţelan, platouri, 
tăvi nu din metale preţioase, shakere, recipi-
ente de băut, recipiente de metal pentru pre-
pararea gheţii şi băuturilor cu gheaţă, pahare 
(recipiente), sticlă brută sau semiprelucrată 
(cu excepţia sticlei folosite în construcţie), 
veselă din sticlă pictată, baloane de sticlă 
(recipiente), vase, fiole din sticlă (recipiente), 
borcane (pentru substanţe chimice), pahare 
de băut, figurine (statuete) din porţelan, tera-
cotă sau sticlă, veselă (cu excepţia cuţitelor, 
furculiţelor şi lingurilor) nu din metale preţioa-
se, recipiente calorifuge, recipiente calorifuge 
pentru băuturi, butelii, sticle izolante, veselă 
din faianţă, bidoane (ploşti), ploşti pentru 
drumeţi, forme de cuburi de gheaţă, obiecte 
de artă din porţelan, teracotă sau sticlă, păhă-
ruţe din hârtie sau material plastic; 

 

32   - aperitive fără alcool, lapte de arahide (băuturi 
nealcoolice), băuturi nealcoolice, băuturi 
nealcoolice pe bază de miere, extracte din 
fructe fără alcool, băuturi din fructe fără alco-
ol, must de struguri (nefermentat), ape (bău-
turi), ape care conţin oxid de litiu, ape de ma-
să, ape gazoase, produse pentru fabricarea 
apelor gazoase, esenţe pentru fabricarea 
băuturilor, apă de Seltz, băuturi izotonice, 
bere din ghimbir, cvas (băuturi nealcoolice), 
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cocteiluri nealcoolice, limonade, produse pen-
tru fabricarea lichiorurilor, lapte de migdale 
(băuturi), produse pentru fabricarea apei mi-
nerale, apă minerală (băuturi), lapte de arahi-
de (băuturi nealcoolice), băuturi pe bază de 
zer, produse pentru fabricarea băuturilor, nec-
tare din fructe (nealcoolice), sucuri vegetale 
(băuturi), orşad (orgeat), must din bere, bere, 
prafuri pentru băuturi gazoase, sarsaparilla 
(băutură nealcoolică), siropuri pentru băuturi, 
siropuri pentru limonade, apă gazoasă, bere 
din malţ, must din malţ, musturi, pastile pentru 
băuturi gazoase, sucuri de roşii (băuturi),  
sucuri de fructe, extracte din hamei pentru 
fabricarea berii, şerbeturi (băuturi), sucuri de 
mere (nealcoolice); 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, 
arac, brandy, vinuri, whisky, vodcă de ana-
son, lichior de anason, vodcă, vodcă de vişine 
(kirsch), cidru de pere, gin, cocteiluri, curacao, 
hidromel (băutură din miere), alcool de mentă, 
lichioruri amărui, băuturi distilate, pichet 
(piquette), alcool din orez, rom, sake, cidru, 
băuturi spirtoase, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice, digestive (lichioruri şi alcooluri), 
băuturi alcoolice cu conţinut de fructe, extrac-
te din fructe (alcoolice); 

 

35   - agenţii de informaţie comercială, analiza pre-
ţului de cost, management în domeniul aface-
rilor artistice, vânzări la licitaţii, contabilitate, 
studiu de piaţă, sondaj de opinie, organizare 
de expoziţii în scopuri comerciale sau de re-
clamă, testare psihologică pentru selectarea 
personalului, servicii de răspuns telefonic 
(pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre 
afaceri, estimare în afaceri comerciale, inves-
tigaţii pentru afaceri, date privitoare la afaceri, 
cercetare de piaţă, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor, previziuni economice, exper-
tize în afaceri, transcriere de comunicări, co-
lectarea informaţiei în baze de date com-
puteriale, informaţie statistică, întocmire de 
raporturi cu privire la conturi, relaţii publice, 
agenţii de import-export, închiriere de maşini 
şi aparate de birou, asistenţă în conducerea 
întreprinderilor comerciale sau industriale, 
gestiunea fişierelor informatice, consultanţă 
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în 
organizarea şi conducerea afacerilor, gestiu-
nea afacerilor hoteliere, consultanţă profesio-
nală de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de 
personal, recrutare de personal, servicii de 
dactilografie, servicii de manechine în scop 

publicitar sau de promovare a vânzărilor, re-
produceri de documente, publicare de texte 
publicitare, prelucrare de texte, servicii de 
revistă de presă, reactualizarea documentaţiei 
publicitare, estimare în domeniul lânăriei, de-
corarea vitrinelor, estimare în domeniul silvic, 
verificarea conturilor (audit), servicii de abo-
nament la ziare (pentru terţi), pregătirea do-
cumentelor de plată, întocmirea declaraţiilor 
fiscale, servicii de reinstalare pentru întreprin-
deri, difuzare de anunţuri publicitare, servicii 
de aprovizionare pentru terţi (procurarea pro-
duselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, 
publicitate prin corespondenţă, închiriere de 
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar 
în toate mijloacele de comunicare, agenţii de 
publicitate, închiriere de material publicitar; 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de materi-
al publicitar, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), publicitate televizată, închiriere de au-
tomate comerciale, sistematizarea informaţiei 
în baze de date computeriale, închiriere de 
aparate de fotocopiere, fotocopiere, căutarea 
informaţiei în fişiere de calculator (pentru 
terţi), servicii de comparare a preţurilor, căuta-
rea sponsorilor, administrare comercială în 
licenţierea produselor şi serviciilor părţilor 
terţe, prelucrarea administrativă a comenzilor 
pentru livrarea mărfurilor, emiterea facturilor, 
informaţie şi consultanţă comercială pentru 
consumatori (centre de susţinere a consuma-
torilor); prezentare de produse prin intermedi-
ul mijloacelor de comunicare pentru vânzarea 
cu amănuntul; amplasarea într-un singur loc, 
pentru beneficiul terţilor, a unui sortiment de 
produse (cu excepţia transportării acestora), 
ceea ce permite consumatorilor să examineze 
în mod convenabil şi să procure produsele 
date; 

 

41   - închiriere de echipament audio, închiriere de 
decoruri pentru spectacole, închiriere de ca-
mere video, închiriere de casetofoane video, 
înregistrare pe benzi video, închiriere de 
benzi video, producţie de filme pe benzi vi-
deo, organizarea balurilor, organizarea spec-
tacolelor (servicii de impresariat), organizarea 
de expoziţii în scopuri culturale sau educative, 
organizarea de concursuri (educaţie sau di-
vertisment), organizarea şi conducerea con-
greselor, organizarea şi conducerea colocvii-
lor, organizarea şi conducerea conferinţelor, 
organizarea şi conducerea concertelor, orga-
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nizarea şi conducerea seminarelor, organiza-
rea şi conducerea simpozioanelor, organiza-
rea concursurilor de frumuseţe, organizarea 
loteriilor, organizarea competiţiilor sportive, 
montaj de programe radiofonice şi de televizi-
une, închiriere de decoruri teatrale, servicii de 
discotecă (loc de păstrare a discurilor de în-
registrări sonore), distracţii, prestarea servicii-
lor de săli de jocuri, exploatarea instalaţiilor 
sportive, închiriere de înregistrării sonore, 
jocuri cu bani, servicii de jocuri furnizate în 
regim on-line de la o reţea de calculator, in-
formaţii în materie de recreare, informaţii în 
materie de divertisment, servicii de cazino 
(jocuri), furnizarea echipamentului pentru 
karaoke, închiriere de proiectoare şi echipa-
ment cinematografic, studiouri de cinema, 
servicii de cinematografe, închiriere de filme 
cinematografice, servicii de cluburi (divertis-
ment sau educaţie), microfilmare, servicii de 
muzeu (prezentare, expoziţii), publicare de 
texte (cu excepţia textelor publicitare), cluburi 
de noapte, închiriere de echipament pentru 
stadioane, servicii pentru organizarea timpului 
liber, închiriere de aparate de iluminat pentru 
decoruri teatrale sau studiouri de televiziune, 
parcuri de distracţii, planificare de recepţii 
(divertisment), rezervarea biletelor pentru 
spectacole, servicii de distribuire a materiale-
lor informaţionale cu excepţia celor publicita-
re, reprezentaţii de spectacole, închiriere de 
posturi de radio şi televiziune, divertisment 
radiofonic, servicii de artişti pentru spectacole, 
închiriere de echipament pentru sport (cu 
excepţia vehiculelor), cronometrarea manifes-
taţiilor sportive, campusuri (stagii) de perfecţi-
onare sportivă, producţie de spectacole, ser-
vicii de campusuri de vacanţă (divertisment), 
reprezentaţii teatrale, case teatrale (divertis-
ment), divertisment televizat, închiriere de 
terenuri de tenis, producţie de filme, fotografi-
ere, reportaje foto. 

 

 
 
 
(210) 022399 
(220) 2007.11.26 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establish-

ment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
16   - albume; stilouri; suporturi pentru afişe din 

hârtie sau carton; cleme pentru bancnote; 
tichete; blocuri de desen; blocuri de scris, 
broşuri, pliante; foi cu peceţi din material plas-
tic pentru ambalare sau preambalare; table 
indicatoare din hârtie sau carton; afişe din 
hârtie sau carton; efemeride; folii din viscoză 
pentru ambalare; felicitări; ziare; reprezentări 
grafice; reproduceri grafice; materiale grafice 
imprimate; gume de şters; fişiere de docu-
mente (papetărie), planşete cu cleme, produ-
se de imprimerie, publicaţii imprimate; etiche-
te, nu din materiale textile; reviste (publicaţii 
periodice); semne pentru cărţi; carnete, 
blocuri (papetărie), brăţări pentru instrumente 
de scris, agrafe pentru peniţe; blocuri de de-
sen, caiete, calendare, almanahuri, hârtie de 
calc, articole de birou cu excepţia mobilei, 
papetărie, hărţi, hărţi geografice, hărţi marine 
şi aeriene, imagini, cartele, carton, articole din 
carton, tuburi din carton, benzi autoadezive 
pentru papetărie sau menaj, cărţi, reviste cu 
benzi desenate (comicsuri), plicuri (papetă-
rie), hârtie de carbon, hârtie de copiat (pape-
tărie), cutii din carton sau hârtie, cutiuţe pen-
tru ştampile (sigilii), suporturi pentru cretă, 
săculeţe din hârtie, foi de celuloză regenerată 
pentru ambalare, săculeţe pentru coacerea la 
microunde, săculeţe (învelitori, cutiuţe) pentru 
ambalare din hârtie sau material plastic, felici-
tări muzicale, hârtie cerată, autocolante (arti-
cole de papetărie), învelitori (papetărie), hârtie 
de ambalaj, coperte (papetărie), creioane, 
ascuţitori electrice sau neelectrice de creioa-
ne, suporturi pentru creioane, creioane auto-
mate, creioane de ardezie, funde de hârtie, 
panglici de hârtie, foi (papetărie), hârtie din 
lemn, penare, peniţe (rechizite de birou), vâr-
furi de peniţe de scris, vârfuri de peniţe de 
scris din aur, hârtie pergament, decalcomanii, 
periodice, cretă de scris, furnituri pentru scris, 
articole pentru scris (seturi), hârtie de scris, 
instrumente de scris, seturi de articole pentru 
scris (papetărie), periuţe de scris, suporturi 
pentru peniţe şi creioane, suporturi pentru 
fotografii, suporturi pentru ştampile, suporturi 
de masă din hârtie, culegeri de cântece, pla-
ne, pelicule din material plastic pentru amba-
lare, pelicule din material plastic (aderente, 
extensibile) pentru paletizare, învelitori pentru 
sticle din carton sau hârtie, ambalaje pentru 
sticle din carton sau hârtie, avize (papetărie), 
dispozitive de tăiat hârtie (articole de birou), 
portrete, călimări (recipiente pentru cerneală), 
cărţi poştale, timbre poştale, drapele de hâr-
tie, aparate pentru lipirea fotografiilor, sugati-
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vă, prospecte, tabele aritmetice, registre 
(cărţi), orare imprimate, suporturi pentru 
ştampile (sigilii), tocuri pentru peniţe, prosoa-
pe de hârtie, şerveţele de toaletă de hârtie, 
şerveţele de masă de hârtie, feţe de masă de 
hârtie, agrafe de birou, maşini de prins agrafe 
(papetărie), bibliorafturi, dulăpioare pentru 
papetărie (rechizite de birou), clame pentru 
hârtie, hârtie de argint, caractere de oţel, len-
jerie de masă de hârtie, suporturi de masă de 
hârtie, tăvi pentru aranjarea şi numărarea 
monedelor, tăvi pentru corespondenţă, mape 
pentru documente, şabloane, şabloane (pape-
tărie), şabloane de desen, suporturi pentru 
carnete de cecuri, cerneluri de China, hârtie 
de filtre, materiale filtrante (hârtie), fotografii, 
compasuri de trasat, cerneală, cerneluri pen-
tru corectat (heliografie), călimări, articole de 
scris, beţişoare de scris cu cerneală, panglici 
de ungere cu cerneală, rigle patrulatere, şa-
bloane, şabloane (papetărie); 

 

21   - butelii, sticle, faianţă, vaze nu din metale pre-
ţioase, recipiente pentru menaj sau bucătărie 
(cu excepţia celor din metale preţioase), vese-
lă din lut, cutii de sticlă, carafe, servicii de ulei 
şi oţet nu din metale preţioase, produse de 
ceramică pentru menaj, cupe nu din metale 
preţioase, cristaluri (sticlărie), seturi de veselă 
de bucătărie, recipiente de bucătărie nu din 
metale preţioase, veselă pentru prepararea 
alimentelor nu din metale preţioase, forme de 
prăjituri, servicii de cafea nu din metale pre-
ţioase, servicii de ceai nu din metale preţioa-
se, servicii de lichior, servicii (veselă) nu din 
metale preţioase, majolică, servicii de condi-
mente, damigene, sticlă mată, deschizătoare 
de sticle, flacoane nu din metale preţioase, 
sticlă emailată, veselă din porţelan, platouri, 
tăvi nu din metale preţioase, shakere, recipi-
ente de băut, recipiente de metal pentru pre-
pararea gheţii şi băuturilor cu gheaţă, pahare 
(recipiente), sticlă brută sau semiprelucrată 
(cu excepţia sticlei folosite în construcţie), 
veselă din sticlă pictată, baloane de sticlă 
(recipiente), vase, fiole din sticlă (recipiente), 
borcane (pentru substanţe chimice), pahare 
de băut, figurine (statuete) din porţelan, tera-
cotă sau sticlă, veselă (cu excepţia cuţitelor, 
furculiţelor şi lingurilor) nu din metale preţioa-
se, recipiente calorifuge, recipiente calorifuge 
pentru băuturi, butelii, sticle izolante, veselă 
din faianţă, bidoane (ploşti), ploşti pentru 
drumeţi, forme de cuburi de gheaţă, obiecte 
de artă din porţelan, teracotă sau sticlă, păhă-
ruţe din hârtie sau material plastic; 

 

32   - aperitive fără alcool, lapte de arahide (băuturi 

nealcoolice), băuturi nealcoolice, băuturi 
nealcoolice pe bază de miere, extracte din 
fructe fără alcool, băuturi din fructe fără alco-
ol, must de struguri (nefermentat), ape (bău-
turi), ape care conţin oxid de litiu, ape de ma-
să, ape gazoase, produse pentru fabricarea 
apelor gazoase, esenţe pentru fabricarea 
băuturilor, apă de Seltz, băuturi izotonice, 
bere din ghimbir, cvas (băuturi nealcoolice), 
cocteiluri nealcoolice, limonade, produse pen-
tru fabricarea lichiorurilor, lapte de migdale 
(băuturi), produse pentru fabricarea apei mi-
nerale, apă minerală (băuturi), lapte de arahi-
de (băuturi nealcoolice), băuturi pe bază de 
zer, produse pentru fabricarea băuturilor, nec-
tare din fructe (nealcoolice), sucuri vegetale 
(băuturi), orşad (orgeat), must din bere, bere, 
prafuri pentru băuturi gazoase, sarsaparilla 
(băutură nealcoolică), siropuri pentru băuturi, 
siropuri pentru limonade, apă gazoasă, bere 
din malţ, must din malţ, musturi, pastile pentru 
băuturi gazoase, sucuri de roşii (băuturi),  
sucuri de fructe, extracte din hamei pentru 
fabricarea berii, şerbeturi (băuturi), sucuri de 
mere (nealcoolice); 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, 
arac, brandy, vinuri, whisky, vodcă de ana-
son, lichior de anason, vodcă, vodcă de vişine 
(kirsch), cidru de pere, gin, cocteiluri, curacao, 
hidromel (băutură din miere), alcool de mentă, 
lichioruri amărui, băuturi distilate, pichet 
(piquette), alcool din orez, rom, sake, cidru, 
băuturi spirtoase, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice, digestive (lichioruri şi alcooluri), 
băuturi alcoolice cu conţinut de fructe, extrac-
te din fructe (alcoolice); 

 

35   - agenţii de informaţie comercială, analiza pre-
ţului de cost, management în domeniul aface-
rilor artistice, vânzări la licitaţii, contabilitate, 
studiu de piaţă, sondaj de opinie, organizare 
de expoziţii în scopuri comerciale sau de re-
clamă, testare psihologică pentru selectarea 
personalului, servicii de răspuns telefonic 
(pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre 
afaceri, estimare în afaceri comerciale, inves-
tigaţii pentru afaceri, date privitoare la afaceri, 
cercetare de piaţă, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor, previziuni economice, exper-
tize în afaceri, transcriere de comunicări, co-
lectarea informaţiei în baze de date com-
puteriale, informaţie statistică, întocmire de 
raporturi cu privire la conturi, relaţii publice, 
agenţii de import-export, închiriere de maşini 
şi aparate de birou, asistenţă în conducerea 
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întreprinderilor comerciale sau industriale, 
gestiunea fişierelor informatice, consultanţă 
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în 
organizarea şi conducerea afacerilor, gestiu-
nea afacerilor hoteliere, consultanţă profesio-
nală de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de 
personal, recrutare de personal, servicii de 
dactilografie, servicii de manechine în scop 
publicitar sau de promovare a vânzărilor, re-
produceri de documente, publicare de texte 
publicitare, prelucrare de texte, servicii de 
revistă de presă, reactualizarea documentaţiei 
publicitare, estimare în domeniul lânăriei, de-
corarea vitrinelor, estimare în domeniul silvic, 
verificarea conturilor (audit), servicii de abo-
nament la ziare (pentru terţi), pregătirea do-
cumentelor de plată, întocmirea declaraţiilor 
fiscale, servicii de reinstalare pentru întreprin-
deri, difuzare de anunţuri publicitare, servicii 
de aprovizionare pentru terţi (procurarea pro-
duselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, 
publicitate prin corespondenţă, închiriere de 
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar 
în toate mijloacele de comunicare, agenţii de 
publicitate, închiriere de material publicitar; 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de materi-
al publicitar, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), publicitate televizată, închiriere de au-
tomate comerciale, sistematizarea informaţiei 
în baze de date computeriale, închiriere de 
aparate de fotocopiere, fotocopiere, căutarea 
informaţiei în fişiere de calculator (pentru 
terţi), servicii de comparare a preţurilor, căuta-
rea sponsorilor, administrare comercială în 
licenţierea produselor şi serviciilor părţilor 
terţe, prelucrarea administrativă a comenzilor 
pentru livrarea mărfurilor, emiterea facturilor, 
informaţie şi consultanţă comercială pentru 
consumatori (centre de susţinere a consuma-
torilor); prezentare de produse prin intermedi-
ul mijloacelor de comunicare pentru vânzarea 
cu amănuntul; amplasarea într-un singur loc, 
pentru beneficiul terţilor, a unui sortiment de 
produse (cu excepţia transportării acestora), 
ceea ce permite consumatorilor să examineze 
în mod convenabil şi să procure produsele 
date; 

 

41   - închiriere de echipament audio, închiriere de 
decoruri pentru spectacole, închiriere de ca-
mere video, închiriere de casetofoane video, 
înregistrare pe benzi video, închiriere de 

benzi video, producţie de filme pe benzi vi-
deo, organizarea balurilor, organizarea spec-
tacolelor (servicii de impresariat), organizarea 
de expoziţii în scopuri culturale sau educative, 
organizarea de concursuri (educaţie sau di-
vertisment), organizarea şi conducerea con-
greselor, organizarea şi conducerea colocvii-
lor, organizarea şi conducerea conferinţelor, 
organizarea şi conducerea concertelor, orga-
nizarea şi conducerea seminarelor, organiza-
rea şi conducerea simpozioanelor, organiza-
rea concursurilor de frumuseţe, organizarea 
loteriilor, organizarea competiţiilor sportive, 
montaj de programe radiofonice şi de televizi-
une, închiriere de decoruri teatrale, servicii de 
discotecă (loc de păstrare a discurilor de în-
registrări sonore), distracţii, prestarea servicii-
lor de săli de jocuri, exploatarea instalaţiilor 
sportive, închiriere de înregistrării sonore, 
jocuri cu bani, servicii de jocuri furnizate în 
regim on-line de la o reţea de calculator, in-
formaţii în materie de recreare, informaţii în 
materie de divertisment, servicii de cazino 
(jocuri), furnizarea echipamentului pentru 
karaoke, închiriere de proiectoare şi echipa-
ment cinematografic, studiouri de cinema, 
servicii de cinematografe, închiriere de filme 
cinematografice, servicii de cluburi (divertis-
ment sau educaţie), microfilmare, servicii de 
muzeu (prezentare, expoziţii), publicare de 
texte (cu excepţia textelor publicitare), cluburi 
de noapte, închiriere de echipament pentru 
stadioane, servicii pentru organizarea timpului 
liber, închiriere de aparate de iluminat pentru 
decoruri teatrale sau studiouri de televiziune, 
parcuri de distracţii, planificare de recepţii 
(divertisment), rezervarea biletelor pentru 
spectacole, servicii de distribuire a materiale-
lor informaţionale cu excepţia celor publicita-
re, reprezentaţii de spectacole, închiriere de 
posturi de radio şi televiziune, divertisment 
radiofonic, servicii de artişti pentru spectacole, 
închiriere de echipament pentru sport (cu 
excepţia vehiculelor), cronometrarea manifes-
taţiilor sportive, campusuri (stagii) de perfecţi-
onare sportivă, producţie de spectacole, ser-
vicii de campusuri de vacanţă (divertisment), 
reprezentaţii teatrale, case teatrale (divertis-
ment), divertisment televizat, închiriere de 
terenuri de tenis, producţie de filme, fotografi-
ere, reportaje foto. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 022401 
(220) 2007.11.26 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establish-

ment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - albume; stilouri; suporturi pentru afişe din 

hârtie sau carton; cleme pentru bancnote; 
tichete; blocuri de desen; blocuri de scris, 
broşuri, pliante; foi cu peceţi din material plas-
tic pentru ambalare sau preambalare; table 
indicatoare din hârtie sau carton; afişe din 
hârtie sau carton; efemeride; folii din viscoză 
pentru ambalare; felicitări; ziare; reprezentări 
grafice; reproduceri grafice; materiale grafice 
imprimate; gume de şters; fişiere de docu-
mente (papetărie), planşete cu cleme, produ-
se de imprimerie, publicaţii imprimate; etiche-
te, nu din materiale textile; reviste (publicaţii 
periodice); semne pentru cărţi; carnete, 
blocuri (papetărie), brăţări pentru instrumente 
de scris, agrafe pentru peniţe; blocuri de de-
sen, caiete, calendare, almanahuri, hârtie de 
calc, articole de birou cu excepţia mobilei, 
papetărie, hărţi, hărţi geografice, hărţi marine 
şi aeriene, imagini, cartele, carton, articole din 
carton, tuburi din carton, benzi autoadezive 
pentru papetărie sau menaj, cărţi, reviste cu 
benzi desenate (comicsuri), plicuri (papetă-
rie), hârtie de carbon, hârtie de copiat (pape-
tărie), cutii din carton sau hârtie, cutiuţe pen-
tru ştampile, (sigilii), suporturi pentru cretă, 
săculeţe din hârtie, foi de celuloză regenerată 
pentru ambalare, săculeţe pentru coacerea la 
microunde, săculeţe (învelitori, cutiuţe) pentru 
ambalare din hârtie sau material plastic, felici-
tări muzicale, hârtie cerată, autocolante (arti-
cole de papetărie), învelitori (papetărie), hârtie 
de ambalaj, coperte (papetărie), creioane, 
ascuţitori electrice sau neelectrice de creioa-
ne, suporturi pentru creioane, creioane auto-
mate, creioane de ardezie, funde de hârtie, 
panglici de hârtie, foi (papetărie), hârtie din 
lemn, penare, peniţe (rechizite de birou), vâr-
furi de peniţe de scris, vârfuri de peniţe de 
scris din aur, hârtie pergament, decalcomanii, 
periodice, cretă de scris, furnituri pentru scris, 
articole pentru scris (seturi), hârtie de scris, 
instrumente de scris, seturi de articole pentru 

scris (papetărie), periuţe de scris, suporturi 
pentru peniţe şi creioane, suporturi pentru 
fotografii, suporturi pentru ştampile, suporturi 
de masă din hârtie, culegeri de cântece, pla-
ne, pelicule din material plastic pentru amba-
lare, pelicule din material plastic (aderente, 
extensibile) pentru paletizare, învelitori pentru 
sticle din carton sau hârtie, ambalaje pentru 
sticle din carton sau hârtie, avize (papetărie), 
dispozitive de tăiat hârtie (articole de birou), 
portrete, călimări (recipiente pentru cerneală), 
cărţi poştale, timbre poştale, drapele de hâr-
tie, aparate pentru lipirea fotografiilor, sugati-
vă, prospecte, tabele aritmetice, registre 
(cărţi), orare imprimate, suporturi pentru 
ştampile (sigilii), tocuri pentru peniţe, prosoa-
pe de hârtie, şerveţele de toaletă de hârtie, 
şerveţele de masă de hârtie, feţe de masă de 
hârtie, agrafe de birou, maşini de prins agrafe 
(papetărie), bibliorafturi, dulăpioare pentru 
papetărie (rechizite de birou), clame pentru 
hârtie, hârtie de argint, caractere de oţel, len-
jerie de masă de hârtie, suporturi de masă de 
hârtie, tăvi pentru aranjarea şi numărarea 
monedelor, tăvi pentru corespondenţă, mape 
pentru documente, şabloane, şabloane (pape-
tărie), şabloane de desen, suporturi pentru 
carnete de cecuri, cerneluri de China, hârtie 
de filtre, materiale filtrante (hârtie), fotografii, 
compasuri de trasat, cerneală, cerneluri pen-
tru corectat (heliografie), călimări, articole de 
scris, beţişoare de scris cu cerneală, panglici 
de ungere cu cerneală, rigle patrulatere, şa-
bloane, şabloane (papetărie); 

 

21   - butelii, sticle, faianţă, vaze nu din metale pre-
ţioase, recipiente pentru menaj sau bucătărie 
(cu excepţia celor din metale preţioase), vese-
lă din lut, cutii de sticlă, carafe, servicii de ulei 
şi oţet nu din metale preţioase, produse de 
ceramică pentru menaj, cupe nu din metale 
preţioase, cristaluri (sticlărie), seturi de veselă 
de bucătărie, recipiente de bucătărie nu din 
metale preţioase, veselă pentru prepararea 
alimentelor nu din metale preţioase, forme de 
prăjituri, servicii de cafea nu din metale pre-
ţioase, servicii de ceai nu din metale preţioa-
se, servicii de lichior, servicii (veselă) nu din 
metale preţioase, majolică, servicii de condi-
mente, damigene, sticlă mată, deschizătoare 
de sticle, flacoane nu din metale preţioase, 
sticlă emailată, veselă din porţelan, platouri, 
tăvi nu din metale preţioase, shakere, recipi-
ente de băut, recipiente de metal pentru pre-
pararea gheţii şi băuturilor cu gheaţă, pahare 
(recipiente), sticlă brută sau semiprelucrată 
(cu excepţia sticlei folosite în construcţie), 
veselă din sticlă pictată, baloane de sticlă 
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(recipiente), vase, fiole din sticlă (recipiente), 
borcane (pentru substanţe chimice), pahare 
de băut, figurine (statuete) din porţelan, tera-
cotă sau sticlă, veselă (cu excepţia cuţitelor, 
furculiţelor şi lingurilor) nu din metale preţioa-
se, recipiente calorifuge, recipiente calorifuge 
pentru băuturi, butelii, sticle izolante, veselă 
din faianţă, bidoane (ploşti), ploşti pentru 
drumeţi, forme de cuburi de gheaţă, obiecte 
de artă din porţelan, teracotă sau sticlă, păhă-
ruţe din hârtie sau material plastic; 

 

32   - aperitive fără alcool, lapte de arahide (băuturi 
nealcoolice), băuturi nealcoolice, băuturi 
nealcoolice pe bază de miere, extracte din 
fructe fără alcool, băuturi din fructe fără alco-
ol, must de struguri (nefermentat), ape (bău-
turi), ape care conţin oxid de litiu, ape de ma-
să, ape gazoase, produse pentru fabricarea 
apelor gazoase, esenţe pentru fabricarea 
băuturilor, apă de Seltz, băuturi izotonice, 
bere din ghimbir, cvas (băuturi nealcoolice), 
cocteiluri nealcoolice, limonade, produse pen-
tru fabricarea lichiorurilor, lapte de migdale 
(băuturi), produse pentru fabricarea apei mi-
nerale, apă minerală (băuturi), lapte de arahi-
de (băuturi nealcoolice), băuturi pe bază de 
zer, produse pentru fabricarea băuturilor, nec-
tare din fructe (nealcoolice), sucuri vegetale 
(băuturi), orşad (orgeat), must din bere, bere, 
prafuri pentru băuturi gazoase, sarsaparilla 
(băutură nealcoolică), siropuri pentru băuturi, 
siropuri pentru limonade, apă gazoasă, bere 
din malţ, must din malţ, musturi, pastile pentru 
băuturi gazoase, sucuri de roşii (băuturi),  
sucuri de fructe, extracte din hamei pentru 
fabricarea berii, şerbeturi (băuturi), sucuri de 
mere (nealcoolice); 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, 
arac, brandy, vinuri, whisky, vodcă de ana-
son, lichior de anason, vodcă, vodcă de vişine 
(kirsch), cidru de pere, gin, cocteiluri, curacao, 
hidromel (băutură din miere), alcool de mentă, 
lichioruri amărui, băuturi distilate, pichet 
(piquette), alcool din orez, rom, sake, cidru, 
băuturi spirtoase, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice, digestive (lichioruri şi alcooluri), 
băuturi alcoolice cu conţinut de fructe, extrac-
te din fructe (alcoolice); 

 

35   - agenţii de informaţie comercială, analiza pre-
ţului de cost, management în domeniul aface-
rilor artistice, vânzări la licitaţii, contabilitate, 
studiu de piaţă, sondaj de opinie, organizare 
de expoziţii în scopuri comerciale sau de re-
clamă, testare psihologică pentru selectarea 
personalului, servicii de răspuns telefonic 
(pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 

târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre 
afaceri, estimare în afaceri comerciale, inves-
tigaţii pentru afaceri, date privitoare la afaceri, 
cercetare de piaţă, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor, previziuni economice, exper-
tize în afaceri, transcriere de comunicări, co-
lectarea informaţiei în baze de date com-
puteriale, informaţie statistică, întocmire de 
raporturi cu privire la conturi, relaţii publice, 
agenţii de import-export, închiriere de maşini 
şi aparate de birou, asistenţă în conducerea 
întreprinderilor comerciale sau industriale, 
gestiunea fişierelor informatice, consultanţă 
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în 
organizarea şi conducerea afacerilor, gestiu-
nea afacerilor hoteliere, consultanţă profesio-
nală de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de 
personal, recrutare de personal, servicii de 
dactilografie, servicii de manechine în scop 
publicitar sau de promovare a vânzărilor, re-
produceri de documente, publicare de texte 
publicitare, prelucrare de texte, servicii de 
revistă de presă, reactualizarea documentaţiei 
publicitare, estimare în domeniul lânăriei, de-
corarea vitrinelor, estimare în domeniul silvic, 
verificarea conturilor (audit), servicii de abo-
nament la ziare (pentru terţi), pregătirea do-
cumentelor de plată, întocmirea declaraţiilor 
fiscale, servicii de reinstalare pentru întreprin-
deri, difuzare de anunţuri publicitare, servicii 
de aprovizionare pentru terţi (procurarea pro-
duselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, 
publicitate prin corespondenţă, închiriere de 
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar 
în toate mijloacele de comunicare, agenţii de 
publicitate, închiriere de material publicitar; 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de materi-
al publicitar, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), publicitate televizată, închiriere de au-
tomate comerciale, sistematizarea informaţiei 
în baze de date computeriale, închiriere de 
aparate de fotocopiere, fotocopiere, căutarea 
informaţiei în fişiere de calculator (pentru 
terţi), servicii de comparare a preţurilor, căuta-
rea sponsorilor, administrare comercială în 
licenţierea produselor şi serviciilor părţilor 
terţe, prelucrarea administrativă a comenzilor 
pentru livrarea mărfurilor, emiterea facturilor, 
informaţie şi consultanţă comercială pentru 
consumatori (centre de susţinere a consuma-
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torilor); prezentare de produse prin intermedi-
ul mijloacelor de comunicare pentru vânzarea 
cu amănuntul; amplasarea într-un singur loc, 
pentru beneficiul terţilor, a unui sortiment de 
produse (cu excepţia transportării acestora), 
ceea ce permite consumatorilor să examineze 
în mod convenabil şi să procure produsele 
date; 

 

41   - închiriere de echipament audio, închiriere de 
decoruri pentru spectacole, închiriere de ca-
mere video, închiriere de casetofoane video, 
înregistrare pe benzi video, închiriere de 
benzi video, producţie de filme pe benzi vi-
deo, organizarea balurilor, organizarea spec-
tacolelor (servicii de impresariat), organizarea 
de expoziţii în scopuri culturale sau educative, 
organizarea de concursuri (educaţie sau di-
vertisment), organizarea şi conducerea con-
greselor, organizarea şi conducerea colocvii-
lor, organizarea şi conducerea conferinţelor, 
organizarea şi conducerea concertelor, orga-
nizarea şi conducerea seminarelor, organiza-
rea şi conducerea simpozioanelor, organiza-
rea concursurilor de frumuseţe, organizarea 
loteriilor, organizarea competiţiilor sportive, 
montaj de programe radiofonice şi de televizi-
une, închiriere de decoruri teatrale, servicii de 
discotecă (loc de păstrare a discurilor de în-
registrări sonore), distracţii, prestarea servicii-
lor de săli de jocuri, exploatarea instalaţiilor 
sportive, închiriere de înregistrării sonore, 
jocuri cu bani, servicii de jocuri furnizate în 
regim on-line de la o reţea de calculator, in-
formaţii în materie de recreare, informaţii în 
materie de divertisment, servicii de cazino 
(jocuri), furnizarea echipamentului pentru 
karaoke, închiriere de proiectoare şi echipa-
ment cinematografic, studiouri de cinema, 
servicii de cinematografe, închiriere de filme 
cinematografice, servicii de cluburi (divertis-
ment sau educaţie), microfilmare, servicii de 
muzeu (prezentare, expoziţii), publicare de 
texte (cu excepţia textelor publicitare), cluburi 
de noapte, închiriere de echipament pentru 
stadioane, servicii pentru organizarea timpului 
liber, închiriere de aparate de iluminat pentru 
decoruri teatrale sau studiouri de televiziune, 
parcuri de distracţii, planificare de recepţii 
(divertisment), rezervarea biletelor pentru 
spectacole, servicii de distribuire a materiale-
lor informaţionale cu excepţia celor publicita-
re, reprezentaţii de spectacole, închiriere de 
posturi de radio şi televiziune, divertisment 
radiofonic, servicii de artişti pentru spectacole, 
închiriere de echipament pentru sport (cu 
excepţia vehiculelor), cronometrarea manifes-
taţiilor sportive, campusuri (stagii) de perfecţi-

onare sportivă, producţie de spectacole, ser-
vicii de campusuri de vacanţă (divertisment), 
reprezentaţii teatrale, case teatrale (divertis-
ment), divertisment televizat, închiriere de 
terenuri de tenis, producţie de filme, fotografi-
ere, reportaje foto. 

 

 
 
 
(210) 022413 
(220) 2007.12.03 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, verde, portocaliu. 
(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; safeuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.15.03; 07.15.22; 27.05.19; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022417 
(220) 2007.11.30 
(730) ALFA AGIL S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 022418 
(220) 2007.11.30 
(730) ALFA AGIL S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 022425 
(220) 2007.12.07 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
05   - produse chimico-farmaceutice, produse far-

maceutice; medicamente, medicamente pen-
tru uz uman. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022427 
(220) 2007.11.30 
(230) 2007.06.04, ES 
(730) Wytwórczą Spółdzielnią Pracy "Społem", 

PL 
ul. Mielczarskiego nr. 93-95, 25-953, Kielce, 
Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, galben, negru. 
(511) NCL(9) 
(230) 2007.06.04 
 

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

 

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

 

(220) 2007.11.30 
 

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

 

(531) CFE(5) 29.01.13; 24.09.02; 24.09.05; 25.01.06; 
26.01.03; 26.01.18. 
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(210) 022434 
(220) 2007.12.12 
(730) Efes Holland Technical Management Con-

sultancy B. V., NL 
Strawinskylaan 1229, 1077XX Amsterdam, 
Olanda 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comerciala; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări an-
gro şi cu amănuntul; operaţii de export-import; 
comercializarea băuturilor răcoritoare şi al-
coolice; servicii prestate de magazine specia-
lizate; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi alte băuturi; servicii prestate de 
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi; 
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine; 
servicii de cazare şi servicii hoteliere. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 25.01.15; 25.03.03; 27.05.03. 
 
 
 
 
 
 

(210) 022439 
(220) 2007.12.20 
(730) INFO WORLD  S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 1, bir. 503,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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) 27.05.22; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022440 
(220) 2007.12.20 
(730) SANPRODMED  S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 1, bir. 504,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 15.01.13; 26.02.01; 26.02.05; 26.04.04; 
29.01.12. 

 
 
 
 



M+RCI  MD - BOPI 10/2008 (PARTEA II)  

 125

(210) 022442 
(220) 2007.11.29 
(730) DANJAQ, LLC, US 

Yahoo Center, 2400 Broadway Street, Suite 
310, Santa Monica, CA 90404, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - produse de parfumerie, cosmetice şi de toale-

tă, şi anume apă de toaletă, apă de colonie, 
apă parfumată, loţiuni pentru corp, pudră pen-
tru corp, geluri de duş, sprayuri aromatice 
pentru corp, săpunuri lichide, spumă de baie, 
balsamuri pentru buze, cremă pentru mâini, 
rujuri. 

 

 
 
 
(210) 022444 
(220) 2007.12.19 
(730) VIITORUL S.A., MD 

Str. A. Botezatu nr. 13, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-

tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.16; 26.03.23; 26.11.11; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 022450 
(220) 2007.12.26 
(730) VOLTOZAR S.R.L., MD 

Calea Orheiului nr. 112, MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
37   - reparaţii; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

 
 
 
(210) 022468 
(220) 2007.12.19 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
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tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.02; 26.01.03. 
 
 
 
(210) 022469 
(220) 2007.12.19 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, oranj, gri. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.02; 26.01.03; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022470 
(220) 2007.12.19 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri-argintiu, oranj. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.02; 26.01.03; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022477 
(220) 2007.12.07 
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Dela-
ware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - căşti fără fir cu microfoane încorporate desti-

nate folosirii cu dispozitivele de telecomunica-
ţii. 

 

 
 
 
(210) 022491 
(220) 2008.02.28 
(730) BREVIS-MEDIA S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 28, ap. 6,  
MD-6801, Ialoveni, Chişinău, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu-închis, portoca-

liu-deschis, galben, vişiniu, negru, măsliniu, 
alb. 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 25.05.25; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 022501 
(220) 2007.12.25 
(730) INFORM GRUP S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Trandafirilor nr. 29, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 24.03.12; 24.17.01; 24.17.04; 
26.01.14. 

 
 
 
(210) 022502 
(220) 2007.12.25 
(730) INFORM GRUP S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Trandafirilor nr. 29, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
32   - bere; 
 

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

 

(531) CFE(5) 25.05.01; 26.04.24; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022503 
(220) 2007.12.25 
(730) INFORM GRUP S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Trandafirilor nr. 29, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 24.03.12; 24.17.01; 24.17.04; 
26.01.14; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 022512 
(220) 2007.12.17 
(730) FOC DE ARTIFICII S.R.L., MD 

Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 

focuri de artificii; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasa 13; servicii 
prestate de magazine; 

 

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

 

 
 
 
(210) 022518 
(220) 2007.12.17 
(730) BOLŞACOV Dmitrii, MD 

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 
 
 
(210) 022519 
(220) 2007.12.19 
(730) TINA S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Bucureşti nr. 108, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
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didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022520 
(220) 2007.12.19 
(730) TINA S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Bucureşti nr. 108, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

 

(210) 022521 
(220) 2007.12.19 
(730) TINA S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Bucureşti nr. 108, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022522 
(220) 2007.12.19 
(730) TINA S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Bucureşti nr. 108, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
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larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022523 
(220) 2007.12.17 
(730) NGK SPARK PLUG CO., LTD, JP 

14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya 
City, 467-8525, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - piese şi părţi componente pentru aparate 

electronice, inclusiv circuite integrate executa-
te în formă modulară, substraturi ale circuite-
lor integrate, redresoare cu siliciu, conteinere, 
întrerupătoare cu vid, plăci cu borne izolate, 
terminale mobile, suporturi de fotodiode, ele-
mente de încălzire ceramice, ozonizoare ce-
ramice; dispozitive din ceramică piezoelectri-
că, inclusiv filtre ceramice, buzere, diafragme, 
difuzoare, senzori ultrasonici, traductoare 
ultrasonice, generatoare ultrasonice, dispozi-
tive de măsurat ultrasonice, elemente de 
aprindere, ignitoare cu gaz, solenoizi, seturi 
piezo, elemente piezo bimorfe, scanere opti-
ce, materiale compozite, şi anume foi de cau-
ciuc piezoelectrice şi cuplaje piezo electrice; 
materiale pentru dielectrice de microunde; 
aparate de măsurare a concentraţiei vaporilor 
de combustibil, oxigenului, oxidului de nitro-
gen, hidrocarburii, metanului, alcoolului şi 
hidrogenului în aer sau gaze; aparate de mă-
surare a concentraţiei vaporilor de combusti-

bil, oxigenului, oxidului de nitrogen, hidrocar-
burii, metanului, alcoolului şi hidrogenului, şi 
de control al raportului aer/combustibil în ga-
zele de eşapament din motoarele cu ardere 
internă, cazane, incineratoare, turbinele cu 
gaze, generatoare şi pilele de combustie; 
senzori de detonaţie; senzori de presiune; 
senzori de temperatură; senzori ai aerului din 
exterior pentru măsurarea calităţii aerului; 
senzori de sarcină; senzori de detectare a 
scurgerilor de hidrogen; senzori de uree; ba-
terii, acumulatoare şi accesorii pentru aces-
tea, în special carcase de baterii şi acumula-
toare, încărcătoare de baterii şi acumulatoare 
şi adaptoare; aparate şi instrumente ştiinţifice, 
nautice, geodezice, fotografice, cinematogra-
fice, optice, de cântărire, de măsurare, de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instru-
mente pentru conducerea, distribuirea, trans-
formarea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregistra-
rea, 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, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei şi calcula-
toare; extinctoare. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022524 
(220) 2007.12.17 
(730) EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 

C.V., MX 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Cha-
pala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601,  
Mexic 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice, tequilla, băuturi tari pe bază 

de tequilla, lichioruri pe bază de tequilla, coc-
teiluri alcoolice. 
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(210) 022525 
(220) 2007.12.17 
(730) EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 

C.V., MX 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Cha-
pala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601,  
Mexic 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice, tequilla, băuturi tari pe bază 

de tequilla, lichioruri pe bază de tequilla, coc-
teiluri alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.11.19; 19.07.02; 19.07.23; 26.04.06. 
 
 
 
(210) 022526 
(220) 2007.12.17 
(730) EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 

C.V., MX 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Cha-
pala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601,  
Mexic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice, tequilla, băuturi tari pe bază 

de tequilla, lichioruri pe bază de tequilla, coc-
tailuri alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.22. 
 
 
 
(210) 022527 
(220) 2007.12.17 
(730) EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 

C.V., MX 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Cha-
pala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601,  
Mexic 

(540)  
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(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice, tequilla, băuturi tari pe bază 

de tequilla, lichioruri pe bază de tequilla, coc-
teiluri alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.22. 
 
 
 
(210) 022528 
(220) 2007.12.17 
(730) Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 

US 
6929 North Lakewood Avenue, Suite 100, 
Tulsa, OK 74117-1808, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CAR RENTAL". 
(511) NCL(9) 
39   - închiriere de vehicule şi servicii de rezervare; 

servicii de leasing. 
 

 
 
 
(210) 022529 
(220) 2007.12.18 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

(210) 022530 
(220) 2007.12.18 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 022531 
(220) 2007.12.18 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

(531) CFE(5) 27.01.02; 27.05.03; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 022532 
(220) 2007.12.18 
(730) NICOLAESCU Victor, MD 

Str-la Teatrului nr. 15, ap. 3, MD-2012, Chi-
şinău, Republica Moldova 

 
 



M+RCI  MD - BOPI 10/2008 (PARTEA II)  

 133

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022533 
(220) 2007.12.18 
(730) NICOLAESCU Victor, MD 

Str-la Teatrului nr. 15, ap. 3, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022534 
(220) 2007.12.18 
(730) VICTAD-MOTO S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Botanica Veche nr. 10, ap. 59, MD-2062, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022535 
(220) 2007.12.18 
(730) VICTAD-MOTO S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Botanica Veche nr. 10, ap. 59, MD-2062, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ană sau navală; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.16; 03.07.17; 03.07.24; 26.01.04; 
26.01.15; 27.03.03. 
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(210) 022536 
(220) 2007.12.25 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022537 
(220) 2007.12.24 
(730) ROMANY GAZ GROUP S.R.L., întreprinde-

re mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 51a, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare indus-
trială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 03.01.08; 03.01.16; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 022538 
(220) 2007.12.18 
(730) ZINCENKO Alexandr, MD 

Str. Dimineţii nr. 28, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.03; 26.11.12; 26.13.01; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022540 
(220) 2008.01.11 
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 
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(210) 022541 
(220) 2008.01.10 
(730) MAC-STRO S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 12, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

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

a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de 
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi 
instalaţii sanitare. 

 

 
 
 
(210) 022556 
(220) 2007.12.25 
(730) MOVCEAN Oleg, MD 

Str. D. Rîşcanu nr. 33, bloc 1, ap. 34,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu-închis. 
(511) NCL(9) 
25   - articole de vestimentaţie tricotate, ciorăpărie, 

ciorapi de lână, de bumbac, de mătase şi de 
fire sintetice, ciorapi pentru bărbaţi, de damă, 
pentru copii, colanţi, ştrampi; şosete, şosete 
trei sferturi, şosete scurte, şosete demisezon, 
de iarnă, de vară, şosete sport, decorative, co-
lanţi de vară, demisezon, de iarnă, decorativi; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale, 
de import-export, promovarea, organizarea şi 
participarea la târguri şi expoziţii specializate 
referitor la produsele din clasa 25. 

 

(531) CFE(5) 26.03.07; 27.01.05; 28.05.00; 29.01.12. 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 022557 
(220) 2007.12.25 
(730) FARMINA S.R.L., MD 

Str. Ciocana nr. 8, bloc 1, MD-2044, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

veterinare; produse chimice şi produse natu-
rale pentru farmacii, produse igienice pentru 
medicină; substanţe dietetice de uz medical, 
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plomba-
rea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfec-
tante; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide; preparate 
pentru îngrijirea pielii, dinţilor, părului cu efect 
curativ şi igienic, sub formă de creme, loţiuni, 
geluri, tincturi, şampoane, şerveţele îmbibate 
cu loţiuni farmaceutice, remedii contra transpi-
raţiei, dezinfectanţi igienici; 

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de 
birou; administrare, exploatare comercială; 
studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, in-
formaţii pentru afaceri, susţinere în comercia-
lizarea produselor farmaceutice, parafar-
maceutice, de îngrijire şi sănătate, dietetice, 
ortopedice, cosmetice şi de parfumerie şi a 
tuturor produselor din clasa 05 susceptibile de 
a fi vândute în farmacii; import-export; servicii 
ale reţelelor de magazine specializate, in spe-
cial farmacii, recepţionarea comenzilor, servi-
cii de vânzare cu amănuntul, angro; servicii 
de publicitate, de promovare a produselor 
sus-numite, organizarea şi participarea la 
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale şi de 
promovare, relaţii cu publicul, distribuirea 
eşantioanelor, demonstrare şi etalare de pro-
duse; 

 

42   - servicii de informatică, elaborarea, concepe-
rea, administrarea unui web-site tematic, ela-
borarea programelor speciale în domeniu, 
constituirea bazelor de date, administrare; 
acces pentru terţi la informaţii referitoare la 
activitatea reţelelor de farmacii; 

 

44   - servicii medicale, servicii veterinare, de îngriji-
re şi frumuseţe, prestarea serviciilor de con-
sultanţă în domeniul farmaceutic, de îngrijire a 
sănătăţii, consultanţă aferentă utilizării produ-
selor farmaceutice, preparării, distribuirii şi 
livrării produselor farmaceutice, parafarma-
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ceutice, de îngrijire şi sănătate, dietetice, or-
topedice, cosmetice şi de parfumerie şi a pro-
duselor din clasa 05 susceptibile de a fi vân-
dute prin reţea de farmacii; punerea la dispo-
ziţie on-line, prin reţeaua globală de comuni-
care a informaţiilor privind utilizarea produse-
lor cosmetice şi de îngrijire a corpului, artico-
lelor de parfumerie. 

 

 
 
 
(210) 022558 
(220) 2007.12.19 
(730) Orange Personal Communications Ser-

vices Limited, GB 
St. James Court, Great Park Road, Almonds-
bury Park, Bradley Stoke, Bristol, Regatul 
Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurare; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; asigurare şi finanţare a aparatelor, siste-
melor şi instalaţiilor de telecomunicaţie; pre-
starea operaţiilor cu cărţi de credit şi deservirii 
cu cărţi de credit; prestarea serviciilor de 
transfer electronic de fonduri şi operaţii de 
afaceri în regim on-line; servicii financiare; 
servicii bancare; servicii în domeniul mana-
gementului investiţiilor şi capitalului; adminis-
trarea capitalului şi investiţiilor; servicii finan-
ciare computerizate; prestarea serviciilor de 
estimare în regim on-line; afaceri în domeniul 
bunurilor imobiliare; managementul bunurilor 
imobiliare şi informaţii şi consultaţii referitor la 
cele sus-menţionate; acordarea informaţiei 
financiare; cotări de bursă; servicii informaţio-
nale în domeniul acţiunilor şi obligaţiilor; bro-
keraj în domeniul acţiunilor, hârtiilor de valoa-
re de stat şi obligaţiilor; activităţi de mobilizare 
a capitalului; colectări băneşti în scopuri de 
binefacere, organizare de colectări băneşti în 
scopuri de binefacere şi organizare de activi-
tăţi de mobilizare a capitalului; sponsorizare 
financiară; servicii de acordare a reducerilor; 
servicii informaţionale şi de consultanţă referi-
tor la asigurări, afaceri financiare, afaceri mo-
netare, operaţii bancare prin Internet, informa-
ţii în domeniul acţiunilor şi obligaţiilor, brokeraj 
în domeniul acţiunilor, hârtiilor de valoare de 
stat şi obligaţiilor prestate în regim on-line de 
la o bază de date de calculator sau Internet. 

 

 

(210) 022559 
(220) 2007.12.19 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo "Tech-

noNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete mu-
rale, nu din materiale textile; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
lucrări de birou; servicii de aprovizionare pen-
tru terţi (achiziţionarea şi asigurarea antrepre-
norilor cu produse); acumularea de diferite 
produse pentru terţi (cu excepţia transportării 
lor) şi amplasarea produselor pentru comodi-
tatea examinării şi achiziţionării lor de către 
consumatori; promovarea produselor (pentru 
terţi), inclusiv servicii de comerţ angro şi în 
detaliu, franchising; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare indus-
trială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
a programelor de calculator; 

 

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

 

 
 
 
(210) 022560 
(220) 2007.12.19 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo "Tech-

noNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow, Fede-
raţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, galben, negru, alb. 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
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; safeuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
lucrări de birou; servicii de aprovizionare pen-
tru terţi (achiziţionarea şi asigurarea antrepre-
norilor cu produse); acumularea de diferite 
produse pentru terţi (cu excepţia transportării 
lor) şi amplasarea produselor pentru comodi-
tatea examinării şi achiziţionării lor de către 
consumatori; promovarea produselor (pentru 
terţi), inclusiv servicii de comerţ angro şi în 
detaliu, franchising; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare indus-
trială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
a programelor de calculator; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.24; 27.05.07; 29.01.14. 
 
 
 



MD – BOPI 10/2008 (PARTEA II) TRADEMARKS 
 

 138 

(210) 022561 
(220) 2007.12.19 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo "Tech-

noNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow, Fede-
raţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, galben, negru, alb. 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

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

 

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

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
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; safeuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
lucrări de birou; servicii de aprovizionare pen-
tru terţi (achiziţionarea şi asigurarea antrepre-
norilor cu produse); acumularea de diferite 
produse pentru terţi (cu excepţia transportării 
lor) şi amplasarea produselor pentru comodi-
tatea examinării şi achiziţionării lor de către 
consumatori; promovarea produselor (pentru 
terţi), inclusiv servicii de comerţ angro şi în 
detaliu, franchising; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare indus-
trială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
a programelor de calculator; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.24; 27.05.07; 28.05.00; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 022562 
(220) 2007.12.19 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; compoziţii lichide 

pentru perfuzie, reperfuzie şi conservarea 
organelor. 

 

 
 
 
(210) 022563 
(220) 2007.12.19 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; preparate farmaceu-

tice pentru amplificarea excreţiei acizilor biliari 
din tractul gastrointestinal. 

 

 
 
 
(210) 022564 
(220) 2007.12.19 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; preparate farmaceu-

tice pentru tratamentul cancerului şi afecţiuni-
lor autoimune în domeniul oncologiei. 

 

 
 
 
(210) 022565 
(220) 2007.12.19 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; vitamina D2 activă; 

preparate farmaceutice cu conţinut de 1-alfa-
hidroxi-vitamina D2 pentru uz în tratamentul 
hiperparatiroidismului secundar şi bolilor hiper-
proliferative. 

 

 
 
 
 

(210) 022566 
(220) 2007.12.19 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; anticorpi terapeutici 

pentru uz în calitate de agent antilimfocitic. 
 

 
 
 
(210) 022567 
(220) 2007.12.19 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; preparate farmaceu-

tice pentru uz în tratamentul afecţiunilor cu 
depozitare lizozomală. 

 

 
 
 
(210) 022568 
(220) 2007.12.19 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; lianţi fosfatici pentru 

tratamentul hiperfosfatemiei. 
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(210) 022569 
(220) 2007.12.19 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; imunoglobuline utili-

zate pentru supresia sau modularea imunităţii. 
 

 
 
 
(210) 022570 
(220) 2007.12.19 
(730) BYD COMPANY LIMITED, CN 

YAN AN ROAD, KUICHONG, LONGGANG, 
SHENZHEN, 518119, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - calculatoare; aparate pentru conducerea au-

tomată a vehiculelor; aparate de navigare 
pentru vehicule (calculatoare de bord); tele-
foane portative; simulatoare pentru conduce-
rea şi controlul vehiculelor; circuite integrate; 
acumulatoare electrice pentru vehicule; încăr-
cătoare pentru baterii electrice; celule galva-
nice; acumulatoare electrice; baterii solare; 
lanterne de semnalizare; aparate de radio 
pentru vehicule; semiconductori; camere (fo-
tografice, video); indicatoare automate de 
presiune joasă în pneurile vehiculelor; carduri 
cu circuite integrate (smart card); material 
pentru scopuri electrice, inclusiv fire, cabluri; 
aparate de placare electrică; pompe de com-
bustibil cu autoreglare; 

 

12   - vehicule de locomoţie terestră, aeriană, nava-
lă; vehicule electrice; autoturisme; motoare 
pentru vehicule de locomoţie terestră; dispozi-
tive antifurt pentru vehicule; caroserii de au-

tomobile; motociclete; biciclete; şarete; anve-
lope; pneuri pentru roţi de vehicule; volane de 
condus pentru vehicule; indicatoare de direc-
ţie pentru vehicule; tapiţerie de interior pentru 
vehicule; funiculare; cărucioare pentru nou-
născuţi; echipament de reparaţie pentru ca-
mere interioare de pneuri şi pentru anvelope; 
portbagaje pentru vehicule; roţi pentru vehicu-
le; avioane; nave; 

 

37   - supervizarea construcţiei edificiilor; construi-
rea fabricilor; extracţie minieră; instalarea şi 
repararea echipamentului de încălzit; instala-
rea şi repararea dispozitivelor electrice; între-
ţinerea şi repararea motoarelor de vehicule; 
staţii de deservire a vehiculelor; construcţie 
de nave; protecţie anticorosivă; reşaparea 
pneurilor; reşaparea anvelopelor; lubrifierea 
vehiculelor; poleirea vehiculelor; tratament 
anticorosiv pentru vehicule; repararea apara-
telor fotografice; tapiţare; instalarea, întreţine-
rea şi repararea mecanismelor de vehicule; 
vulcanizarea pneurilor (reparare); vulcaniza-
rea anvelopelor; îngrijirea, curăţarea şi repa-
rarea articolelor de piele; instalarea, întreţine-
rea şi repararea echipamentului de calculator; 
curăţarea vehiculelor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.03; 26.01.18. 
 
 
 
(210) 022571 
(220) 2008.01.09 
(730) DIRAX-PLUS S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Alecu Russo  nr. 63/4, ap. 76, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 27.05.14. 
 
 
 
(210) 022572 
(220) 2007.12.20 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical, cu excepţia 
vitaminelor. 

 

 
 
 
(210) 022573 
(220) 2007.12.20 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical, cu excepţia 
vitaminelor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
 
 

(210) 022574 
(220) 2007.12.25 
(730) ABRAIT S.R.L., MD 

Str. Nicolai Costin nr. 63/1, MD-2071,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.18. 
 
 
 
(210) 022575 
(220) 2007.12.25 
(730) ABRAIT S.R.L., MD 

Str. Nicolai Costin nr. 63/1, MD-2071,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
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didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.18; 27.05.14. 
 
 
 
(210) 022576 
(220) 2007.12.20 
(730) VALSIR S.P.A., IT 

25078 VESTONE (BRESCIA) - ITALY,  
LOCALITA' MERLARO, 2, Italia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - tuburi şi ţevi metalice, fitinguri pentru tuburi şi 

ţevi metalice, în special mufe, manşoane şi 
racorduri metalice, toate destinate instalaţiilor 
sanitare şi de încălzit; tuburi şi ţevi multistrat 
ce conţin straturi metalice; 

 

11   - aparate de distribuire a apei şi instalaţii sani-
tare; 

 

17   - tuburi şi ţevi nemetalice, conducte flexibile 
nemetalice, fitinguri pentru tuburi şi ţevi 
nemetalice, în special mufe, manşoane şi 
racorduri nemetalice, toate destinate instalaţii-
lor sanitare şi de încălzit; tuburi şi ţevi multi-
strat ce conţin straturi nemetalice; 

 

20   - tuburi şi ţevi din materiale plastice; tuburi şi 
ţevi multistrat ce conţin straturi din materiale 
plastice. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
 
 
 

(210) 022577 
(220) 2008.01.16 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022578 
(220) 2008.01.16 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022579 
(220) 2008.01.16 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
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(210) 022580 
(220) 2008.01.16 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022581 
(220) 2008.01.16 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022582 
(220) 2008.01.16 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
 
 
 

(210) 022583 
(220) 2008.01.16 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022584 
(220) 2008.01.16 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022585 
(220) 2008.01.16 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
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(210) 022586 
(220) 2007.12.21 
(730) GALIARIS-COM S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 33/1, MD-2089, 
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022588 
(220) 2007.12.28 
(730) VLATENIX S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, of. 213, MD-2071,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ană sau navală; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022589 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

(210) 022590 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022591 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022592 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022593 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022594 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022595 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022596 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022597 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022598 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022599 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 022600 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022601 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022602 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022603 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022604 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022605 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.03.01; 26.03.07; 26.03.10; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 022606 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022607 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022608 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022609 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022610 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022611 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 022612 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022613 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022614 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
 
 
 

(210) 022615 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022616 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022617 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 022618 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022619 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022620 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 022621 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022622 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022623 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 022624 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022625 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022626 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 022627 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022628 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022629 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 022630 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022631 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022632 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 022633 
(220) 2007.12.24 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5/2, ap. 48, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022635 
(220) 2007.12.24 
(730) British American Tobacco (Brands) Limi-

ted, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse din tutun, articole pentru 

fumători; brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.19; 27.05.22. 
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(210) 022636 
(220) 2007.12.24 
(730) Amercian-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022637 
(220) 2007.12.24 
(730) American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 01.05.02; 24.01.20; 24.01.25; 26.04.02; 
26.04.24; 27.05.13. 

 
 
 
(210) 022638 
(220) 2007.12.24 
(730) British American Tobacco (Brands) Limi-

ted, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse din tutun, articole pentru 

fumători; brichete şi chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 022639 
(220) 2007.12.25 
(730) COMVICLI S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 42, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

gru. 
(511) NCL(9) 
29   - ciuperci conservate în sortiment; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.11.05; 26.04.06; 26.07.05; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022641 
(220) 2007.12.25 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012, Chi-
şinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

 
 
 
(210) 022642 
(220) 2008.01.09 
(730) GOBJILA Marina, MD 

Str. Costeşti nr. 60, ap. 5, MD-2028, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

39   - transport; organizare de călătorii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.24; 06.01.04; 26.04.13; 29.01.04. 
 
 
 
(210) 022643 
(220) 2007.12.25 
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washin-
gton 98134, Statele Unite ale Americii 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, 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, cafea măci-
nată şi cafea  boabe, cacao, ceai (de ierburi şi 
nu de ierburi), cafea, ceai, cacao şi cafea 
espresso (băuturi), băuturi pe bază de cafea 
şi/sau cafea espresso, praf de ciocolată şi 
praf de vanilie, siropuri aromate pentru adău-
gare în băuturi, copturi, inclusiv brioşe, chifle, 
biscuiţi, fursecuri, pişcoturi, prăjituri, produse 
de patiserie şi pâine, sandvişuri, ciocolată şi 
produse de cofetărie, produse cerealiere pe 
bază de cereale integrale şi fructe, gata pen-
tru întrebuinţate şi reci, cafea gata pentru 
întrebuinţare, ceai gata pentru întrebuinţare, 
îngheţată, cocteiluri de lapte şi produse de 
cofetărie congelate, ciocolată, bomboane şi 
produse de cofetărie; 

 

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, 
franchising, şi anume acordarea asistenţei 
tehnice în organizarea şi/sau conducerea 
restaurantelor, barurilor, bufetelor cu autoser-
vire, snack-barurilor, barurilor expres, cafene-
lelor, strângerea într-un anumit loc, pentru 
persoanele terţe, a unui sortiment de produse 
(cu excepţia transportului acestor produse) ce 
permite cumpărătorilor să examineze şi să 
cumpere aceste produse prin intermediul ser-
viciilor de comerţ cu amănuntul (inclusiv prin 
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intermediul serviciilor de comerţ cu amănuntul 
prestate în regim on-line prin reţelele de cal-
culatoare şi serviciilor prestate de magazinele 
cu amănuntul în regim on-line), distribuţia 
angro a produselor, serviciile depozitelor an-
gro şi servicii de executare a comenzilor an-
gro, vânzări la comandă prin poştă şi vânzări 
prin cataloage (inclusiv prin reţele de calcula-
toare de regim on-line) referitoare la cafea, 
ceai, cacao, produsele alimentare ambalate şi 
produsele alimentare gata pentru întrebuinţa-
re, aparatele electrice, aparatele neelectrice, 
obiectele de menaj, ustensilele de bucătărie, 
ceasuri, ceasurile de mână, ceasornicele de 
bucătărie, cronometre, giuvaiergerie, bijuterii, 
cărţi, înregistrările muzicale, covoraşele pen-
tru mausuri, portofele, portmonee, sacoşe, 
poşete, serviete, genţi pentru cărţi, valize şi 
umbrele, brelourile pentru chei, îmbrăcăminte, 
şepci şi pălării, jucării, ornamentele pentru 
pomul de Crăciun; servicii de distribuire a 
cadourilor şi suvenirelor la comandă prin re-
ţeaua de calculatoare în regim on-line; strân-
gerea într-un anumit loc, pentru persoanele 
terţe, a produselor, cu excepţia transportului 
acestora, ce permite cumpărătorilor să exa-
mineze şi să cumpere aceste produse, şi 
anume serviciile magazinelor cu amănuntul 
ce comercializează înregistrări muzicale; ser-
viciile prestate de magazinele cu amănuntul şi 
de magazinele ce comercializează în regim 
on-line înregistrări audio şi video, benzi,  
CD-uri şi cărţi, filme video şi reviste în dome-
niul muzicii; serviciile cataloagelor electronice 
şi cataloagelor prin poştă referitoare la co-
mercializarea înregistrărilor audio şi video, 
benzilor, CD-urilor şi cărţilor, filmelor video şi 
revistelor în domeniul muzicii; publicitatea şi 
promovarea expoziţiilor muzicale şi concerte-
lor de muzică vie ale persoanelor terţe prin 
distribuirea materialelor promoţionale impri-
mate şi audio; oferirea consumatorilor echi-
pamentului pentru ascultarea înregistrărilor 
sonore şi muzicale în magazinele cu amănun-
tul pentru a face cunoştinţă cu compact discu-
rile, benzile, DVD-urile, DVR-urile şi cu alte 
produse media înainte de a le cumpăra; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară; servicii prestate de restau-
rante, baruri, bufete cu autoservire, snack- 
baruri, baruri expres, cafenele şi servicii pre-
state de restaurantele în care se pregătesc 
bucate la pachet şi la comandă; servicii de 
pregătire şi livrare a bucatelor la domiciliu; 
servicii de livrare a cafelei la oficii; servicii de 
livrare a cafelei; servicii de pregătire a bucate-
lor prestate pe bază de contract; servicii de 

pregătire a bucatelor; servicii de pregătire şi 
vânzare a bucatelor şi băuturilor la pachet. 

 

(531) CFE(5) 01.01.04; 04.02.11; 26.01.14; 26.01.21; 
27.05.24; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 022644 
(220) 2007.12.25 
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washin-
gton 98134, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, inclusiv măcinată şi boabe, cafea ex-

pres, cafea solubilă, surogate de cafea, bău-
turi pe bază de cafea sau cafea expres, bău-
turi pe bază de cafea gata pentru utilizare; 
cacao, ceai, inclusiv ceai preparat pe bază de 
ierburi; produse din aluat, inclusiv brioşe şi 
chifle de orz, prăjituri, torturi, fursecuri, maca-
roane, sandvişuri pregătite; pâine, amestecuri 
pregătite pentru prepararea produselor de 
panificaţie; îngheţată şi produse de cofetărie 
congelate; produse de cofetărie, inclusiv cio-
colată şi bomboane; produse cerealiere gata 
pentru utilizare; 

 

32   - amestecuri lichide şi uscate pentru prepara-
rea băuturilor; substanţe aromatice uscate şi 
siropuri aromatice pentru băuturi; 

 

35   - vânzarea produselor-stimulare (pentru terţi); 
servicii de comercializare angro şi cu bucata, 
inclusiv comercializarea produselor la comen-
zile poştale prealabile; 

 

43   - servicii prestate de restaurante şi cafenele. 
 

(531) CFE(5) 01.01.04; 04.02.11; 26.01.14; 26.01.21; 
27.05.24. 
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(210) 022645 
(220) 2007.12.25 
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washin-
gton 98134, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, inclusiv măcinată şi boabe; cafea ex-

pres, cafea solubilă, surogate de cafea, bău-
turi pe bază de cafea sau cafea expres, bău-
turi pe bază de cafea gata pentru utilizare; 
cacao; ceai, inclusiv ceai preparat pe bază de 
ierburi; produse din aluat, inclusiv brioşe şi 
chifle de orz, prăjituri, torturi, fursecuri, maca-
roane, sandvişuri pregătite; pâine, amestecuri 
pregătite pentru prepararea produselor de 
panificaţie;  îngheţată şi produse de cofetărie 
congelate, produse de cofetărie, inclusiv cio-
colată şi bomboane; produse cerealiere gata 
pentru utilizare; 

 

32   - amestecuri lichide şi uscate pentru prepara-
rea băuturilor; substanţe aromatice uscate şi 
siropuri aromatice pentru băuturi; 

 

35   - vânzarea produselor-stimulare (pentru terţi); 
servicii de comercializare angro şi cu bucata, 
inclusiv comercializarea produselor la comen-
zile poştale prealabile; 

 

43   - servicii prestate de restaurante şi cafenele. 
 

 
 
 
(210) 022646 
(220) 2007.12.28 
(730) AMERITREX PREST S.R.L., societate co-

mercială, MD 
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, MD-2089, 
Chişinău, Ciorescu, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
 

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

39   - transport; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 29.01.01. 
 
 
 
(210) 022647 
(220) 2007.12.26 
(730) RE/ MAX International, Inc., US 

5075 South Syracuse Street, Denver, Colo-
rado 80237, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru. 
(511) NCL(9) 
35   - franchising, şi anume acordarea asistenţei 

tehnice în fondarea şi/sau în gestionarea fir-
melor de broker pe probleme de operaţii imo-
biliare; licitaţii de vânzare a bunurilor imobilia-
re; 

 

36   - mijlocire de operaţii imobiliare; agenţii de ope-
raţii imobiliare; agenţii sau mijlocire la arenda-
rea pământului şi locaţiunea imobilelor; eva-
luarea bunurilor imobiliare; consultanţă pe 
probleme imobiliare; gestiunea afacerilor imo-
biliare. 

 

(531) CFE(5) 24.07.01; 24.07.23; 25.05.25; 26.04.09; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 022648 
(220) 2008.01.23 
(730) SIGUR-ASIGUR S.R.L., companie de asi-

gurări, MD 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 73, of. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.19; 26.04.24; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 022649 
(220) 2007.12.27 
(730) LINELLA S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 11, bloc 1, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 022650 
(220) 2008.01.11 
(730) ERGOLEMN S.R.L., MD 

Str. Bogdan-Voievod nr. 6, bloc 1, ap. 13,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.01; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 022651 
(220) 2007.12.27 
(730) DAN-FOAM ApS, DK 

Holmelund 43, DK-5560, Aarup, Danemarca 
(540)  
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(511) NCL(9) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlo-
cuitori ai tuturor acestor materiale sau din 
materiale plastice. 

 

 
 
 
(210) 022652 
(220) 2007.12.28 
(730) MANTEA Alexandru, MD 

Str. Chişinău nr. 39, MD-4814, Budeşti,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.15.11; 27.05.07; 29.01.04. 
 
 
 
(210) 022654 
(220) 2007.12.28 
(730) UNGUREAN Alexei, MD 

Bd. Traian nr. 19, bloc 1, ap. 135, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ. 

 

 

(210) 022655 
(220) 2007.12.28 
(730) ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., 

societate comercială, RO 
Communa Bucov, sat Pleasa, Ro-107113 
Jud. Prahova, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice, inclusiv vinuri, băuturi tari, 

lichioruri; 
 

38   - transmiterea şi difuzarea informaţiilor prin 
web-site-uri, Internet site-uri şi reţele informa-
ţionale de calculatoare; 

 

42   - crearea web-site-urilor. 
 

 
 
 
(210) 022656 
(220) 2007.12.29 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022659 
(220) 2007.12.29 
(730) Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH & 

Co. KG Heilbrunnen, DE 
Seestr. 11, 78073 Bad Dürrheim, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - ceai, băuturi de ceai; 
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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). 
 

 
 
 
(210) 022660 
(220) 2008.01.29 
(730) Arax-Impex S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.11; 26.07.05; 26.11.03; 26.11.09; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 022661 
(220) 2008.01.09 
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, cor-

poraţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, Sta-
te of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - mijloace de transport cu motor, motoare pen-

tru vehicule, părţi şi accesorii pentru produse-
le sus-numite. 

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.25; 26.05.11; 26.11.08; 
27.07.01. 

 
 
 
(210) 022662 
(220) 2008.01.09 
(730) MARS, INCORPORATED, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse şi substanţe veterinare şi igienice; 

suplimente medicinale la hrana pentru anima-
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le; produse medicinale pentru îngrijirea dinţi-
lor, ape de gură şi preparate medicinale pen-
tru împrospătarea respiraţiei destinate anima-
lelor; dezinfectante; pesticide, paraziticide; 
erbicide; fungicide, insecticide, zgărzi insecti-
cide; şampoane şi detergenţi medicinali desti-
nate animalelor; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
păsări şi peşti; fructe şi legume proaspete; 
alimente pentru animale, păsări şi peşti şi 
suplimente la alimente pentru animale, păsări 
şi peşti; os de caracatiţă; oase şi bastoane 
alimentare; aşternut pentru animale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022663 
(220) 2008.01.09 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - parfumerie, inclusiv produse aromatice de uz 

personal, parfum, apă de colonie, apă de toa-
letă; geluri pentru baie şi duş, săpunuri pentru 
corp, uleiuri esenţiale de uz personal, uleiuri 
pentru baie şi uleiuri pentru corp; săruri pentru 
baie; spumă pentru baie; loţiuni pentru corp, 
creme, geluri şi pudre; sprayuri şi spume pen-
tru corp. 

 

 
 
 
(210) 022664 
(220) 2008.01.09 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - parfumerie, inclusiv produse aromatice de uz  

personal, parfum, apă de colonie, apă de toa-

letă; geluri pentru baie şi duş, săpunuri pentru 
corp, uleiuri esenţiale de uz personal, uleiuri 
pentru baie şi uleiuri pentru corp; săruri pentru 
baie; spumă pentru baie; loţiuni pentru corp, 
creme, geluri şi pudre; sprayuri şi spume pen-
tru corp. 

 

 
 
 
(210) 022665 
(220) 2008.01.09 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - parfumerie, inclusiv produse aromatice de uz  

personal, parfum, apă de colonie, apă de toa-
letă; geluri pentru baie şi duş, săpunuri pentru 
corp, uleiuri esenţiale de uz personal, uleiuri 
pentru baie şi uleiuri pentru corp; săruri pentru 
baie; spumă pentru baie; loţiuni pentru corp, 
creme, geluri şi pudre; sprayuri şi spume pen-
tru corp. 

 

 
 
 
(210) 022666 
(220) 2008.01.09 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - parfumerie, inclusiv produse aromatice de uz  

personal, parfum, apă de colonie, apă de toa-
letă; geluri pentru baie şi duş, săpunuri pentru 
corp, uleiuri esenţiale de uz personal, uleiuri 
pentru baie şi uleiuri pentru corp; săruri pentru 
baie; spumă pentru baie; loţiuni pentru corp, 
creme, geluri şi pudre; sprayuri şi spume pen-
tru corp. 
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(210) 022667 
(220) 2008.01.23 
(730) ŞTIINŢA, întreprindere editorial-poligrafică, 

MD 
Str. Academiei nr. 3, MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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) 01.05.01; 01.05.02; 26.01.11; 26.04.02. 
 
 
 
(210) 022668 
(220) 2008.01.15 
(730) POLICONTRACT S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 18A, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022669 
(220) 2008.01.10 
(730) CURILOV Alexandru, MD 

Str. Nicolae Milescu Spatarul nr. 17, ap. 66, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: CMYK: 0 100 100 30 (ro-

şu), CMYK: 0 0 0 60 (gri). 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 
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(210) 022670 
(220) 2008.01.09 
(730) British American Tobacco (Brands) Limi-

ted, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: bordo, roşu, auriu, negru. 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse de tutun. 
 

(531) CFE(5) 24.01.05; 24.01.18; 24.01.19; 25.01.06; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 022671 
(220) 2008.01.15 
(730) ITEXIM-COM S.R.L., MD 

Bd. C. Negruzzi nr. 1, ap. 7, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

 
 

(210) 022672 
(220) 2008.01.10 
(730) LENICRIS-LUX S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 4/1, of. 29,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: oranj-cărămiziu, bej-

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022673 
(220) 2008.01.10 
(730) Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Sa-

vuşchin product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028,  
Belarus 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.07.01; 28.05.00. 
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(210) 022674 
(220) 2008.01.10 
(730) COLÎBNEAC Dmitrii, MD 

Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 38, ap. 1, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 24.15.01; 24.15.11. 
 
 
 
(210) 022675 
(220) 2008.01.11 
(730) Kangaro Industries(Regd.), IN 

B-XXX-6754, Focal Point, Ludhiana-141010 
(Pb.), India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - articole de birou (cu excepţia mobilelor), in-

clusiv capsatoare, capse, clame, scoabe, 
decapsatoare, perforatoare de birou. 

 

 
 
 
(210) 022676 
(220) 2008.01.25 
(730) AVIV-GROUP S.R.L., întreprindere mixtă, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.04; 02.01.11; 02.01.23; 05.07.13; 
19.03.01. 

 
 
 
(210) 022677 
(220) 2008.01.25 
(730) AVIV-GROUP S.R.L., întreprindere mixtă, 

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

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 25.03.01; 25.03.03; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022678 
(220) 2008.01.11 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, şi anume preparate 

dermatologice. 
 

 
 
 
(210) 022680 
(220) 2008.01.14 
(730) ŞALIN Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

(210) 022681 
(220) 2008.01.14 
(730) ŞALIN Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022682 
(220) 2008.01.14 
(730) ŞALIN Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022683 
(220) 2008.01.14 
(730) ŞALIN Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 022684 
(220) 2008.01.14 
(730) ŞALIN Victor, MD 

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

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022687 
(220) 2008.01.24 
(730) ASTORTA S.A., MD 

Str. Kiev nr. 2 , MD-2068, Chişinău, Republi-
ca Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022689 
(220) 2008.01.24 
(730) ASTORTA S.A., MD 

Str. Kiev nr. 2 , MD-2068, Chişinău, Republi-
ca Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 26.01.03; 26.01.13; 27.05.01. 
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(210) 022690 
(220) 2008.01.24 
(730) ASTORTA S.A., MD 

Str. Kiev nr. 2 , MD-2068, Chişinău, Republi-
ca Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acustice; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparate cu preplată; case înregistratoare, ma-
şini de calculat, echipament pentru prelucrarea 
informaţiei şi calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 04.05.03; 04.05.21; 26.04.18; 27.03.02; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 022691 
(220) 2008.01.24 
(730) EVENTIS MOBILE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, ap. 5, MD-2048, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 

de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022692 
(220) 2008.01.16 
(730) TELIUS-C.C.C. S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 40, ap. 16,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

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

 

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

 

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

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 02.01.02; 02.01.23; 03.03.01; 21.03.01; 
24.01.08; 24.01.19. 

 
 
 
(210) 022695 
(220) 2008.01.15 
(730) COZUB Andrei, MD 

Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 45, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022696 
(220) 2008.01.15 
(730) COZUB Andrei, MD 

Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 45, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 022697 
(220) 2008.02.06 
(730) LA T.E.A. FEERIE S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Florilor nr. 6, bloc 2, ap. 54, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde-deschis, verde în-

chis, auriu, galben, cafeniu, alb, violet. 
(511) NCL(9) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 01.01.09; 01.15.07; 25.01.18; 25.03.01; 
27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 022709 
(220) 2008.01.23 
(730) Maurt S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(551)  Marcă colectivă. 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 022710 
(220) 2008.01.23 
(730) Maurt S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(551)  Marcă colectivă. 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 022711 
(220) 2008.01.23 
(730) Maurt S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(551)  Marcă colectivă. 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 022712 
(220) 2008.01.23 
(730) Maurt S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(551)  Marcă colectivă. 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 022714 
(220) 2008.01.23 
(730) NRG MEDIA S.R.L., agenţie de publicitate, 

MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 25,  
of. 42,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022716 
(220) 2008.01.29 
(730) NUMEX & CO S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Alecu Russo nr. 1, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 022718 
(220) 2008.01.21 
(730) BUDACA Alexandru, MD 

Str. Pajurii nr. 13, ap. 48, MD-2024,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 022719 
(220) 2008.01.21 
(730) Viacom International Inc., a corporation 

incorporated pursuant to the laws of the 
State of Delaware, US 
1515 Broadway New York, New York, 10036, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - înregistrări teatrale sau muzicale audio sau 

video; ochelari de soare; magneţi; toate tipuri-
le de echipament şi accesorii pentru telefonia 
mobilă fără fir, plăci frontale pentru telefoane 
mobile; ringtonuri percepute în contextul 
ringtonurilor, a muzicii, MP3, graficii, imagini-
lor video încărcabile pentru dispozitive de 
comunicaţie mobilă fără fir, care asigură 
transmiterea fără fir a ringtonurilor, semnale-

lor vocale, a muzicii, MP3, graficii, imaginilor 
video, informaţiei şi a noutăţilor care pot fi 
încărcate şi transmise prin reţeaua globală de 
calculatoare la dispozitivul de comunicaţie 
mobilă fără fir; dispozitive care permit realiza-
rea votării şi recepţionării mesajelor vocale şi 
textuale între dispozitivele de comunicaţie 
mobilă fără fir; programe de jocuri video înre-
gistrate pe cartuşe, discuri, CD-ROM, casete, 
benzi şi mini discuri; software de jocuri pentru 
calculator înregistrate pe discuri, CD-ROM şi 
mini discuri; ringtonuri care pot fi încărcate la 
calculator sau la dispozitivul fără fir prin re-
ţeaua globală de comunicaţie; dispozitive de 
comunicaţie fără fir; software de tehnologie de 
comunicaţie fără fir de jocuri încărcabile;  
software pentru calculatoare utilizate în de-
signul, elaborarea şi executarea programelor 
şi aplicaţiilor de jocuri şi divertisment fără fir;   
software de tehnologie de comunicaţie fără fir 
de divertisment pentru uz în reţele de calcula-
toare şi mobile şi cu reţele de calculatoare şi 
mobile; software de tehnologie de comunica-
ţie fără fir de divertisment pentru grafică, text, 
imagini, logouri, muzică, clipuri sonore, 
ringtonuri şi informaţie generală de divertis-
ment încărcabile; software de tehnologie de 
comunicaţie fără fir de divertisment pentru 
imagini cinematografice, show-uri televizate, 
înregistrări video şi audio de muzică featuring, 
noutăţi, comedie, dramă, science-fiction (cu 
caracter ştiinţifico-fantastic), show-uri, compe-
tiţii, sporturi, acţiuni în direct, animaţie, infor-
maţie generală de divertisment încărcabile; 
ringtonuri, grafică şi înregistrări audio de mu-
zică featuring, acţiuni în direct, dramă, come-
die, noutăţi şi programe cu caracter general 
de divertisment încărcabile pentru uzul con-
sumatorilor prin reţeaua globală de calcula-
toare şi dispozitive fără fir; ringtonuri, muzică, 
fişiere audio MP3, grafică şi imagini video 
încărcabile prin dispozitivele de comunicaţie 
mobilă fără fir; ringtonuri şi grafică încărcabilă 
prin reţeaua globală de calculatoare pentru 
dispozitive de telecomunicaţie fără fir; 

 

16   - produse de imprimerie, şi anume hârtie de 
scrisori şi hârtie detaşabilă, serii de cărţi de 
literatură fantastică, comicsuri, inclusiv cărţi 
umoristice, abţibilduri, etichete cu adeziv pen-
tru amortizoare, cartele comerciale, cărţi poş-
tale, postere, mape, creioane, stilouri, calen-
dare; 

 

18   - umbrele, plăcuţe pentru ataşare la bagaje, 
sacoşe mari, rucsacuri, genţi cu fixare de cen-
tură, sacoşe de curier, poşete de damă, por-
tofele şi genţi, genţi sportive, valize de voiaj 
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pentru îmbrăcăminte, raniţe, portmonee pen-
tru monede, saci de marinar, sacoşe de plajă; 

 

25   - costume de baie, halate de baie, îmbrăcămin-
te de plajă, curele (îmbrăcăminte), şorturi, 
jachete, vestoane, şosete, încălţăminte, 
bandane, pulovere, costume de Halloween, 
costume de mascaradă, costume specifice 
(de eroi), costume de estradă, rochii, mănuşi, 
şorturi de gimnastică, căşti (îmbrăcăminte), 
cravate, gulere, pijamale, indispensabili, că-
măşi, bluze, maiouri sportive, îmbrăcăminte 
de schi, pantaloni marinăreşti (largi), cozoroa-
ce de soare, jartiere, gulere colante, lenjerie 
de corp, veste, costume încălzite, articole 
care servesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri şi jucării, şi anume jocuri de cărţi, geri-
duri, păpuşi; jucării gonflabile; păpuşi de pluş; 
jucării de pluş; figuri de personaje populare 
din filme şi filme cu desene animate şi acce-
sorii pentru acestea; dispozitive autonome de 
jocuri video cu utilizarea CD-rom, dispozitive 
autonome de jocuri video, dispozitive auto-
nome de jocuri video cu ieşire audio; jocuri de 
masă; articole de sport, şi anume crose de 
golf, mingi de base-ball, de fotbal, pentru jocul 
cu paletă, mingi sportive şi de joc, bâte de 
base-ball; decoraţiuni (ornamente) pentru 
pomul de Crăciun; 

 

38   - servicii de emisiune televizată prin cablu, sa-
telit şi alte mijloace; radiodifuziune prin cablu, 
transmisie radio prin cablu; comunicaţie radio 
mobilă; radiodifuziune; radiocomunicaţie; ser-
vicii de telecomunicaţii prin telefonie mobilă 
fără fir şi toate tipurile de servicii de telefonie 
mobilă; furnizarea de ringtonuri, muzică, MP3, 
grafică, imagini video încărcabile pentru dis-
pozitive de comunicaţie mobilă fără fir; asigu-
rarea transmiterii fără fir a ringtonurilor, vocii, 
muzicii, MP3, graficii, imaginilor video, infor-
maţiei şi noutăţilor care pot fi încărcate prin 
reţeaua globală de calculatoare şi transmise 
la dispozitivele de comunicaţie mobilă fără fir; 
expedierea şi recepţionarea mesageriei voca-
le şi textuale între dispozitivele de comunica-
ţie mobilă fără fir; servicii Internet care ur-
mează a fi incluse în servicii de comunicaţie, 
şi anume transmiterea fluxului de înregistrări 
sonore şi audio-vizuale prin Internet; transmi-
terea fără fir a jocurilor de calculator, 
ringtonurilor şi imaginilor; 

 

41   - educaţie, instruire şi treninguri, divertisment, 
activităţi sportive şi culturale; producerea de 
programe radio şi televiziune; producerea de 
filme şi de filme de divertisment pentru trans-
mitere în direct; producerea de filme cu dese-
ne animate şi filme televizate; servicii ale stu-

diourile de cinema şi televizate; servicii de 
divertisment în domeniul cinematografiei, te-
leviziunii şi de divertisment în direct şi show-
uri, servicii de publicare a cărţilor, revistelor şi 
ediţiilor periodice; furnizarea informaţiei către 
utilizatorii multipli referitor la serviciile solici-
tantului în domeniul elaborării programelor 
televizate, realizate prin reţeaua globală, In-
ternet sau alte baze de date on-line; produce-
rea de show-uri de dans, show-uri muzicale şi 
show-uri video cu conferire de premii; show-
uri vesele, show-uri cu jocuri şi evenimente 
sportive în prezenţa auditoriului în direct care 
sunt transmise în direct sau înregistrate pen-
tru o transmitere ulterioară; concerte muzicale 
în direct; show-uri televizate de noutăţi; orga-
nizarea concursurilor talentelor şi a evenimen-
telor muzicale şi televizate cu conferire de 
premii, organizarea şi prezentarea divertis-
mentelor în domeniul designului şi modei; 
furnizarea informaţiei în domeniul divertis-
mentului cu mijloace ale reţelei globale de 
calculatoare; servicii de divertisment; produ-
cerea, pregătirea, prezentarea, distribuirea, 
sindicaţia, construirea reţelelor, închirierea de 
programe radio şi televizate, filme, filme ani-
mate şi înregistrări audio şi video prin sau fără 
reţeaua de comunicaţie interactivă care inclu-
de dispozitive de comunicaţie fără fir şi Inter-
net; producerea, prepararea, prezentarea, 
distribuirea filmelor de divertisment în direct; 
producerea, pregătirea, prezentarea şi distri-
buirea filmelor televizate de divertisment; ela-
borarea programelor televizate de muzică 
featuring; publicarea cărţilor, revistelor şi ediţi-
ilor periodice; producerea, distribuirea şi închi-
rierea materialelor instructive şi didactice; 
organizarea, producerea şi prezentarea eve-
nimentelor în scopuri educative, culturale sau 
distractive, prin sau fără reţeaua de comuni-
caţie interactivă; organizarea, producerea şi 
prezentarea competiţiilor, întrecerilor, jocuri-
lor, emisiunilor-concurs "cine ştie câştigă", 
zilelor de glume, expoziţiilor, evenimentelor 
sportive, show-urilor, turneelor, evenimentelor 
teatrale, spectacolelor teatrale, concertelor, 
evenimentelor şi spectacolelor în direct şi cu 
participarea auditoriului; organizarea jocurilor 
interactive; servicii de divertisment, educaţie 
şi instruire; toate serviciile menţionate trans-
mise de asemenea prin reţeaua globală de 
calculatoare şi alte reţele de comunicaţie (in-
teractive), inclusiv prin dispozitivele de comu-
nicaţie fără fir şi Internet; servicii ce se referă 
la televiziune, filme, divertismente, show 
spectacole şi show-uri în direct; furnizarea 
informaţiei în domeniul divertismentului prin 
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mijloacele reţelei globale de calculatoare; 
servicii on-line; servicii de elaborare a pro-
gramelor televizate; filme seriale televizate; 
programe televizate; servicii de divertisment 
radio şi televizat; servicii divertisment în do-
meniul cinematografiei, muzicii, sporturilor, 
video şi teatrului; activitate editorială; furniza-
rea emisiunilor de divertisment şi instruire 
pentru accesare prin reţele de comunicaţie şi 
reţele de calculatoare; furnizarea informaţiei 
referitoare la oarecare din serviciile menţionate. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022720 
(220) 2008.01.22 
(730) ODICA-PLUS S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Igor Vieru nr. 1, ap. 61, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine, servicii prestate de magazine spe-
cializate; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 022721 
(220) 2008.01.22 
(730) SOLDI S.R.L., MD 

Str. Botanica Veche nr. 10, ap. 82, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 

materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

 
 
 
(210) 022722 
(220) 2008.01.22 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD 

Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice de uz 

medical; plasturi, material pentru pansamen-
te; dezinfectante. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022723 
(220) 2008.02.05 
(730) LÎSÎI Andrei, MD 

Str. A. Puşkin nr. 90, MD-7071, Ocniţa,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 

pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 
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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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 05.03.20; 19.11.04; 19.11.09; 26.01.16. 
 
 
 
(210) 022724 
(220) 2008.01.23 
(730) BILANCIA S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD 
Str. Decebal nr. 17, bloc 1, MD-3601,  
Ungheni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 11.01.01; 11.03.23; 26.03.23. 
 
 
 
(210) 022725 
(220) 2008.01.22 
(730) VÎSLOUH Irina, MD 

Bd. Dacia nr. 30, bloc 1, ap. 167, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 03.02.07; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 022726 
(220) 2008.01.26 
(730) Asociaţia Presei Auto din Moldova, asoci-

aţie obştească, MD 
Str. Armenească nr. 35, of. 7, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
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41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

 
 
 
(210) 022727 
(220) 2008.01.22 
(730) White Wave Services, Inc., corporaţie din 

statul Delaware, US 
300 Delaware Avenue # 546, Wilmington, 
Delaware, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - frişcă nelactată. 
 

 
 
 
(210) 022728 
(220) 2008.01.22 
(730) Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu 

promîslove pidprîemstvo "ZIP", UA 
vul. Şiroca, 107-A, m. Dniprodzerjinsic,  
Dnipropetrovsica obl., 51901, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu, verde, 

galben, violet, negru, alb. 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele de aluminiu, vopsele bactericide, 

grunduri, produse de grunduire pentru acope-
rirea şi protecţia ramelor; vopsele, vopsele 
pentru lemn, produse de acoperire (vopsele) 
pentru lemn, produse de acoperire de lacuri şi 
vopsele, preparate pentru scoaterea tapete-
lor, diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru 
lacuri, chituri, vopsele de email; 

 

03   - preparate pentru scoaterea vopselelor. 
 

(531) CFE(5) 25.07.03; 26.04.02; 26.04.09; 29.01.15. 
 

(210) 022729 
(220) 2008.01.22 
(730) Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu 

promîslove pidprîemstvo "ZIP", UA 
vul. Şiroca, 107-A, m. Dniprodzerjinsic,  
Dnipropetrovsica obl., 51901, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu, verde, 

galben, violet, negru, alb. 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele de aluminiu, vopsele bactericide, 

grunduri, produse de grunduire pentru acope-
rirea şi protecţia ramelor; vopsele, vopsele 
pentru lemn, produse de acoperire (vopsele) 
pentru lemn, produse de acoperire de lacuri şi 
vopsele, preparate pentru scoaterea tapete-
lor, diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru 
lacuri, chituri, vopsele de email; 

 

03   - preparate pentru scoaterea vopselelor. 
 

(531) CFE(5) 25.07.03; 26.04.02; 26.04.09; 28.05.00; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 022730 
(220) 2008.01.22 
(730) Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu 

promîslove pidprîemstvo "ZIP", UA 
vul. Şiroca, 107-A, m. Dniprodzerjinsic,  
Dnipropetrovsica obl., 51901, Ucraina 

(540)  
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(511) NCL(9) 
02   - vopsele de aluminiu, vopsele bactericide, 

grunduri, produse de grunduire pentru acope-
rirea şi protecţia ramelor; vopsele, vopsele 
pentru lemn, produse de acoperire (vopsele) 
pentru lemn, produse de acoperire de lacuri şi 
vopsele, preparate pentru scoaterea tapete-
lor, diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru 
lacuri, chituri, vopsele de email; 

 

03   - preparate pentru scoaterea vopselelor. 
 

(531) CFE(5) 03.03.03; 03.03.15. 
 
 
 
(210) 022731 
(220) 2008.02.08 
(730) OAZA GOLUB S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Ion Creangă nr. 82, bloc 1, ap. 92,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 27.05.13. 
 
 
 
(210) 022732 
(220) 2008.01.23 
(730) HIMICI Igor, MD 

Str. Nicolae H. Costin nr. 65, bloc 3, ap. 117, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 022733 
(220) 2008.01.25 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 022734 
(220) 2008.01.23 
(730) BEZER Iurie, MD 

Str. Ion Neculce nr. 1/2, ap. 39, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - vată hidrofilă. 
 

(531) CFE(5) 03.07.06; 24.13.22; 26.04.15;  27.05.01. 
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(210) 022735 
(220) 2008.01.23 
(730) VALIYEV Elchin, AZ 

Str. Nasimi 15/15, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 022736 
(220) 2008.01.23 
(730) VALIYEV Elchin, AZ 

Str. Nasimi 15/15, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 022737 
(220) 2008.01.23 
(730) VALIYEV Elchin, AZ 

Str. Nasimi 15/15, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 022738 
(220) 2008.01.23 
(730) VALIYEV Elchin, AZ 

Str. Nasimi 15/15, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 022739 
(220) 2008.01.23 
(730) VALIYEV Elchin, AZ 

Str. Nasimi 15/15, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 022740 
(220) 2008.01.23 
(730) VALIYEV Elchin, AZ 

Str. Nasimi 15/15, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 022741 
(220) 2008.01.23 
(730) VALIYEV Elchin, AZ 

Str. Nasimi 15/15, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 022742 
(220) 2008.01.23 
(730) VALIYEV Elchin, AZ 

Str. Nasimi 15/15, Bacu, Azerbaidjan 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 022743 
(220) 2008.01.23 
(730) VALIYEV Elchin, AZ 

Str. Nasimi 15/15, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 022744 
(220) 2008.01.23 
(730) Unipharm, Inc., US 

350 Fifth Avenue, Suite 6701, New York, 
N.Y. 10118, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - ambră (parfumerie), sprayuri pentru refrişarea 

cavităţii bucale, vaselină cosmetică, vată pen-
tru uz cosmetic, substanţe aromate (uleiuri 
esenţiale), apă înmiresmată, apă de javel, 
apă de levănţică, apă de toaletă, deodorante 
pentru uz personal, parfumuri, grăsimi pentru 
uz cosmetic, creioane cosmetice, alaun de 
aluminiu (antiseptice), coloranţi cosmetici, 
creme cosmetice, lacuri pentru uz cosmetic, 
loţiuni pentru uz cosmetic, măşti cosmetice, 
uleiuri de toaletă; uleiuri pentru parfumuri şi 
preparate aromate, uleiuri cosmetice, materia-
le adezive pentru uz cosmetic, lăptişor de 
toaletă, mosc (parfumerie), săpunuri, săpunuri 
medicinale, mentă pentru parfumerie, seturi 

cosmetice, apă de colonie, baze pentru par-
fumuri de flori; geluri de dinţi; ruj de buze, 
pomezi pentru uz cosmetic, preparate de băr-
bierit, preparate pentru băi cosmetice, produ-
se de toaletă care se referă la categoria par-
fumerie-cosmetice, preparate de slăbire cos-
metice, preparate de demachiere, preparate 
pentru eliminarea lacurilor, şerveţele impreg-
nate cu loţiuni cosmetice, terebentină pentru 
degresare, potpuriuri aromate din flori şi ier-
buri, săruri pentru băi (cu excepţia celor pen-
tru uz medical), lianţi pentru uz cosmetic, pre-
parate pentru bronzare cosmetice, coloranţi 
pentru păr, depilatoare, produse cosmetice 
pentru îngrijirea pielii, cosmetice; cosmetice 
pentru animale; decoloranţi pentru uz cosme-
tic, produse de toaletă contra transpiraţiei, talc 
de toaletă, şampoane, şampoane pentru ani-
male de casă, extracte florale (parfumerie); 

 

05   - preparate farmaceutice; preparate igienice 
pentru medicină; substanţe dietetice de uz 
medical; alimente pentru sugari, inclusiv ami-
noacizi de uz medical; germicide; balsamuri 
de uz medical; brăţări de uz medical; vată de 
uz medical; substanţe dietetice de uz medical; 
ape minerale de uz medical; fibre de plante 
comestibile (nu nutritive); preparate igienice 
pentru medicină; deodorante (cu excepţia 
celor de uz personal); untură de peşte; capsu-
le pentru medicamente; ioduri de uz farmace-
utic; capsule pentru uz farmaceutic; pastile de 
uz medical; candele de uz medical; coajă de 
copaci pentru uz farmaceutic; rădăcini medi-
cinale; plasturi; loţiuni de uz farmaceutic; un-
guente; uleiuri de uz medical; materiale de 
pansament; medicamente; medicamente de 
uz uman; făină pentru alimentarea sugarilor; 
făină de uz farmaceutic; seturi farmaceutice 
(portative); băuturi dietetice de uz medical; 
infuzii medicinale; tincturi de uz medical; de-
cocturi de uz farmaceutic; emplastre de uz 
medical; pomezi de uz medical; preparate 
bacteriene de uz medical şi veterinar; prepa-
rate bacteriologice de uz medical sau veteri-
nar; preparate biologice pentru uz medical; 
preparate veterinare; vitamine; preparate pen-
tru împrospătarea aerului; produse pentru 
purificarea aerului; preparate pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; erbicide; prepara-
te pentru distrugerea paraziţilor; produse far-
maceutice pentru îngrijirea pielii; preparate 
medicinale pentru băi; preparate medicinale 
pentru creşterea părului; preparate cu micro-
elemente pentru uz uman sau veterinar; pre-
parate farmaceutice; produse chimico-
farmaceutice; preparate chimice de uz medi-
cal; preparate albuminoase de uz medical; 
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produse pentru alimentarea sugarilor; produ-
se alimentare dietetice de uz medical; gume 
de mestecat de uz medical; şerveţele, pernuţe 
igienice; şerveţele impregnate cu substanţe 
medicamentoase; siropuri de uz farmaceutic; 
ţigarete fără conţinut de tutun pentru uz medi-
cal; săruri pentru băi de uz medical; săruri de 
uz medical; dezinfectante de uz igienic; sub-
stanţe pentru suprimarea poftei de mâncare 
de uz medical; preparate medicale pentru 
slăbire; preparate medicale pentru îngrijirea 
cavităţii bucale; produse de spălat pentru uz 
medical; remedii contra transpiraţiei; produse 
antiparazitare; digestive farmaceutice; tonifi-
ante (medicamente); ierburi de fumat de uz 
medical; ierburi medicinale; ceaiuri de ierburi 
de uz medical; ceai medicinal de slăbit; elixire 
(preparate farmaceutice); 

 

10   - aparate şi instrumente medicale, inclusiv val-
ve pentru biberoane, inhalatoare, injectoare, 
linguri pentru medicamente, măşti pentru per-
sonalul medical, saci pentru apă de uz medi-
cal, aparate aerosol pentru uz medical, apara-
te de masaj estetic, aparate de masaj, pulveriza-
toare medicale, vase pentru uz farmaceutic; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
inclusiv cutii de carton sau hârtie, carton, arti-
cole din carton, formulare, blocnotesuri, arti-
cole de hârtie sau din mase plastice pentru 
ambalaj, plicuri, pachete de hârtie, ambalaje 
de carton sau hârtie pentru butelii, etichete 
(cu excepţia celor textile); 

 

29   - legume şi fructe conservate, uscate şi fierte; 
extracte din legume, extracte din fructe; 

 

30   - condimente, mirodenii, gheaţă alimentară; 
cicoare, ceai, ceai cu gheaţă, esenţe alimen-
tare (cu excepţia esenţelor eterice şi uleiurilor 
esenţiale); 

 

31   - alimente pentru animale, inclusiv alimente 
vitaminizate; 

 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-
coolice, inclusiv ape; cocteiluri nealcoolice; 
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri 
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor, esenţe pentru fabricarea 
băuturilor, extracte nealcoolice din fructe, 
preparate pentru fabricarea băuturilor, siropuri 
pentru băuturi; 

 

44   - servicii medicale, inclusiv dispensare, case de 
odihnă sau sanatorii, clinici, consultaţii pe 
probleme farmaceutice, spitale filantropice, 
asistenţă medicală, fizioterapie; servicii de 
igienă şi cosmetică umană. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 022745 
(220) 2008.01.23 
(730) Unipharm, Inc., US 

350 Fifth Avenue, Suite 6701, New York, NY 
10118, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - aminoacizi de uz medical; antibiotice; brăţări 

de uz medical; brăţări antireumatice; substan-
ţe dietetice de uz medical; apă de mare pen-
tru băi medicinale; ape minerale de uz medi-
cal; ape termale, nămoluri medicinale, supli-
mente minerale nutritive, suplimente nutritive 
de uz medical, inele antireumatice, candele 
de uz medical, loţiuni de uz farmaceutic, un-
guente, uleiuri de uz medical; medicamente 
de uz uman, mixturi, infuzii medicinale; 
opodeldoc, pilule de uz farmaceutic, emplas-
tre de uz medical, preparate biologice de uz 
medical, vitamine, preparate în bază de var 
de uz farmaceutic, preparate cu microelemen-
te pentru uz uman, sulfamide (medicamente), 
preparate farmaceutice, produse chimico-
farmaceutice, preparate chimice de uz medi-
cal, preparate albuminoase de uz medical; 
produse pentru alimentarea sugarilor; produ-
se alimentare dietetice de uz medical, şerve-
ţele impregnate cu substanţe medicamentoa-
se, siropuri de uz farmaceutic, săruri pentru 
băi de uz medical, substanţe antipiretice, sub-
stanţe depurative, tonifiante (medicamente), 
elixire (preparate farmaceutice); 

 

44   - servicii medicale, inclusiv dispensare, case de 
odihnă sau sanatorii, clinici, consultaţii pe 
probleme farmaceutice, spitale filantropice, 
asistenţă medicală, fizioterapie; servicii de 
igienă şi cosmetică umană. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022746 
(220) 2008.01.23 
(730) Unipharm, Inc., US 

350 Fifth Avenue, Suite 6701, New York, NY 
10118, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţi-

uni pentru păr; prafuri şi paste de dinţi, săpu-
nuri; 

 

05   - aminoacizi de uz medical; germicide; balsa-
muri de uz medical; brăţări de uz medical; 
vată de uz medical; substanţe dietetice de uz 
medical; ape minerale de uz medical; fibre de 
plante comestibile (nu nutritive); preparate 
igienice pentru medicină; deodorante (cu ex-
cepţia celor de uz personal); untură de peşte; 
capsule pentru medicamente; capsule pentru 
uz farmaceutic; pastile de uz medical; candele 
de uz medical; coajă de copaci pentru uz far-
maceutic; rădăcini medicinale; plasturi; loţiuni 
de uz farmaceutic; unguente; uleiuri de uz 
medical; materiale de pansament; medica-
mente; medicamente de uz uman; făină pen-
tru alimentarea sugarilor; făină de uz farma-
ceutic; seturi farmaceutice (portative); băuturi 
dietetice de uz medical; infuzii medicinale; 
tincturi de uz medical; decocturi de uz farma-
ceutic; emplastre de uz medical; pomezi de 
uz medical; preparate bacteriene de uz medi-
cal şi veterinar; preparate bacteriologice de uz 
medical sau veterinar; preparate biologice 
pentru uz medical; preparate veterinare; vita-
mine; preparate pentru împrospătarea aerului; 
produse pentru purificarea aerului; produse 
farmaceutice pentru îngrijirea pielii; preparate 
medicinale pentru băi; preparate medicinale 
pentru creşterea părului; preparate cu micro-
elemente pentru uz uman sau veterinar; pre-
parate farmaceutice; produse chimico-
farmaceutice; preparate chimice de uz medi-
cal; preparate albuminoase de uz medical; 
produse pentru alimentarea sugarilor; produ-
se alimentare dietetice de uz medical; gume 
de mestecat de uz medical; şerveţele, pernuţe 
igienice; şerveţele impregnate cu substanţe 
medicamentoase; siropuri de uz farmaceutic; 
ţigarete fără conţinut de tutun pentru uz medi-
cal; săruri pentru băi de uz medical; săruri de 
uz medical; dezinfectante de uz igienic; sub-
stanţe pentru suprimarea poftei de mâncare 
de uz medical; preparate medicale pentru 
slăbire; preparate medicale pentru îngrijirea 
cavităţii bucale; produse de spălat pentru uz 

medical; remedii contra transpiraţiei; digestive 
farmaceutice; tonifiante (medicamente); ier-
buri de fumat de uz medical; ierburi medicinale; 
ceaiuri de ierburi de uz medical; ceai medicinal 
de slăbit; elixire (preparate farmaceutice); 

 

29   - legume şi fructe conservate, uscate şi fierte; 
extracte din legume, extracte din fructe; 

 

32   - băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri 
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 

 

44   - servicii medicale, inclusiv dispensare, case de 
odihnă sau sanatorii, clinici, consultaţii pe 
probleme farmaceutice, spitale filantropice, 
asistenţă medicală, fizioterapie. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022747 
(220) 2008.01.23 
(730) Unipharm, Inc., US 

350 Fifth Avenue, Suite 6701, New York, 
N.Y. 10118, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, alb, peruzea. 
(511) NCL(9) 
03   - parfumerie, uleiuri esenţiale şi esenţe, cosme-

tice, săpunuri; loţiuni pentru păr; prafuri şi 
paste de dinţi, inclusiv ambră (parfumerie), 
sprayuri pentru refrişarea cavităţii bucale, 
vaselină cosmetică, vată pentru uz cosmetic, 
substanţe aromate (uleiuri esenţiale), apă 
înmiresmată, apă de javel, apă de levănţică, 
apă de toaletă, deodorante pentru uz perso-
nal, parfumuri, grăsimi pentru uz cosmetic, 
creioane cosmetice, alaun de aluminiu (anti-
septice), coloranţi cosmetici, creme cosmeti-
ce, lacuri pentru uz cosmetic, loţiuni pentru uz 
cosmetic, măşti cosmetice, uleiuri de toaletă; 
uleiuri pentru parfumuri şi preparate aromate, 
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uleiuri cosmetice, materiale adezive pentru uz 
cosmetic, lăptişor de toaletă, mosc (parfume-
rie), săpunuri, săpunuri medicinale, mentă 
pentru parfumerie, seturi cosmetice, apă de 
colonie, baze pentru parfumuri de flori; geluri 
de dinţi; ruj de buze, pomezi pentru uz cos-
metic, preparate de bărbierit, preparate pentru 
băi cosmetice, produse de toaletă care se 
referă la categoria parfumerie-cosmetice, 
preparate de slăbire cosmetice, preparate de 
demachiere, preparate pentru eliminarea la-
curilor, şerveţele impregnate cu loţiuni cosme-
tice, terebentină pentru degresare, potpuriuri 
aromate din flori şi ierburi, săruri pentru băi 
(cu excepţia celor pentru uz medical), lianţi 
pentru uz cosmetic, preparate pentru bronza-
re cosmetice, coloranţi pentru păr, depilatoa-
re, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii, 
cosmetice; cosmetice pentru animale; decolo-
ranţi pentru uz cosmetic, produse de toaletă 
contra transpiraţiei, talc de toaletă, şampoa-
ne, şampoane pentru animale de casă, ex-
tracte florale (parfumerie); 

 

05   - aminoacizi de uz medical; germicide; balsa-
muri de uz medical; brăţări de uz medical; 
vată de uz medical; substanţe dietetice de uz 
medical; ape minerale de uz medical; fibre de 
plante comestibile (nu nutritive); preparate 
igienice pentru medicină; deodorante (cu ex-
cepţia celor de uz personal); untură de peşte; 
capsule pentru medicamente; ioduri de uz 
farmaceutic; capsule pentru uz farmaceutic; 
pastile de uz medical; candele de uz medical; 
coajă de copaci pentru uz farmaceutic; rădă-
cini medicinale; plasturi; loţiuni de uz farma-
ceutic; unguente; uleiuri de uz medical; mate-
riale de pansament; medicamente; medica-
mente de uz uman; făină pentru alimentarea 
sugarilor; făină de uz farmaceutic; seturi far-
maceutice (portative); băuturi dietetice de uz 
medical; infuzii medicinale; tincturi de uz me-
dical; decocturi de uz farmaceutic; emplastre 
de uz medical; pomezi de uz medical; prepa-
rate bacteriene de uz medical şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medical sau 
veterinar; preparate biologice pentru uz medi-
cal; preparate veterinare; vitamine; preparate 
pentru împrospătarea aerului; produse pentru 
purificarea aerului; preparate pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; erbicide; prepara-
te pentru distrugerea paraziţilor; produse far-
maceutice pentru îngrijirea pielii; preparate 
medicinale pentru băi; preparate medicinale 
pentru creşterea părului; preparate cu micro-
elemente pentru uz uman sau veterinar; pre-
parate farmaceutice; produse chimico-farma-
ceutice; preparate chimice de uz medical; 

preparate albuminoase de uz medical; produ-
se pentru alimentarea sugarilor; produse ali-
mentare dietetice de uz medical; gume de 
mestecat de uz medical; şerveţele, pernuţe 
igienice; şerveţele impregnate cu substanţe 
medicamentoase; siropuri de uz farmaceutic; 
ţigarete fără conţinut de tutun pentru uz medi-
cal; săruri pentru băi de uz medical; săruri de 
uz medical; dezinfectante de uz igienic; sub-
stanţe pentru suprimarea poftei de mâncare 
de uz medical; preparate medicale pentru 
slăbire; preparate medicale pentru îngrijirea 
cavităţii bucale; produse de spălat pentru uz 
medical; remedii contra transpiraţiei; produse 
antiparazitare; digestive farmaceutice; tonifi-
ante (medicamente); ierburi de fumat de uz 
medical; ierburi medicinale; ceaiuri de ierburi 
de uz medical; ceai medicinal de slăbit; elixire 
(preparate farmaceutice); 

 

10   - aparate şi instrumente medicale, inclusiv val-
ve pentru biberoane, inhalatoare, injectoare, 
linguri pentru medicamente, măşti pentru per-
sonalul medical, saci pentru apă de uz medi-
cal, aparate aerosol pentru uz medical, apara-
te de masaj estetic, aparate de masaj, pulve-
rizatoare medicale, vase pentru uz farmaceutic; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
inclusiv cutii de carton sau hârtie, carton, arti-
cole din carton, formulare, blocnotesuri, arti-
cole de hârtie sau din mase plastice pentru 
ambalaj, plicuri, pachete de hârtie, ambalaje 
de carton sau hârtie pentru butelii, etichete 
(cu excepţia celor textile); 

 

29   - legume şi fructe conservate, uscate şi fierte; 
extracte din legume, extracte din fructe; 

 

30   - condimente, mirodenii, gheaţă alimentară; 
cicoare, ceai, ceai cu gheaţă, esenţe alimen-
tare (cu excepţia esenţelor eterice şi uleiurilor 
esenţiale); 

 

31   - alimente pentru animale, inclusiv alimente 
vitaminizate; 

 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-
coolice, inclusiv ape; cocteiluri nealcoolice; 
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri 
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor, esenţe pentru fabricarea 
băuturilor, extracte din fructe nealcoolice, 
preparate pentru fabricarea băuturilor, siropuri 
pentru băuturi; 

 

44   - servicii medicale, inclusiv dispensare, case de 
odihnă sau sanatorii, clinici, consultaţii pe 
probleme farmaceutice, spitale filantropice, 
asistenţă medicală, fizioterapie; servicii de 
igienă şi cosmetică umană. 

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.22; 29.01.13. 
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(210) 022748 
(220) 2008.02.07 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - elemente galvanice, baterii şi acumulatoare 

electrice. 
 

 
 
 
(210) 022749 
(220) 2008.01.25 
(730) COGAN Leonid, MD 

Str. Columna nr. 135, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022750 
(220) 2008.01.25 
(730) MENAJ PLUS S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Al. Bernardazzi nr. 41, ap. 11, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 

(210) 022751 
(220) 2008.01.26 
(730) SOM GROUP SANAYI TICARET ANONIM 

SIRKETI, TR 
KOCMAN CAD, BAGLAR MAN, GUL SOK, 
No 67/4, GUNESLI, ISTANBUL, TURKIYE, 
TURCIA 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
17   - bandă de azbest; hârtie de azbest; carton de 

azbest; fibre de azbest; jaluzele protectoare 
de azbest; foi de azbest; garnitură de azbest; 
ţesături de azbest; răşini acrilice (semifabrica-
te); materiale de armare pentru ţevi neme-
talice; acetilceluloză, parţial prelucrată; vată 
spumoasă izolantă; vată de sticlă izolantă; 
vată izolantă din zgură; fibre din mase plasti-
ce, cu excepţia celor textile; fibre vulcanizate 
(fibră); fibre izolante de sticlă; fibre de carbon, 
cu excepţia celor textile; gutapercă; tort elas-
tic, cu excepţia celui textil; fibre elastice, cu 
excepţia celor textile; vată izolantă spumoasă; 
substanţe destinate protecţiei clădirilor împo-
triva umezelii; materiale de izolare fonică; 
fibră vulcanizată; staniol izolant; pâslă izolan-
tă; hârtie izolantă; materiale izolante ermetice; 
materiale izolante; bande şi fâşii izolante; 
ţesături izolante; cauciuc sintetic, cauciuc, 
brut sau parţial prelucrat; lacuri izolante; pan-
glici lipicioase, cu excepţia celor medicale, de 
uz casnic şi de birou; bumbac mineral izolant; 
materiale termoizolante care nu conduc căl-
dura; uleiuri izolante; hârtie izolantă; fibre 
izolante, cu excepţia celor textile; pelicule de 
mase plastice, cu excepţia celor utilizate pen-
tru ambalare; pâslă de azbest; pâslă izolantă; 
mănuşi izolante; răşini sintetice (semifabrica-
te); vată de sticlă izolantă; fibre de sticlă izo-
lante; panglici izolante; materiale termoizolan-
te; tencuială izolantă; ţesături de azbest; ţesă-
turi izolante; ţesături izolante din fibre de sti-
clă; vopsele izolante; folie metalică izolantă; 
răşini sintetice (semifabricate). 

 

 
 
 
(210) 022752 
(220) 2008.01.25 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022753 
(220) 2008.01.25 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

 
 
 
(210) 022754 
(220) 2008.01.25 
(730) CEBAN Gabriel, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 72, MD-2060,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 04.05.05; 04.05.21; 25.03.07; 27.07.03; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 022760 
(220) 2008.02.12 
(730) PRODENAR S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 12, MD-6801, Ia-
loveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

40   - tratament de materiale; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 24.15.02; 24.15.13; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 022761 
(220) 2008.02.12 
(730) VENTA-GRUP S.R.L., MD 

Str. Tineretului nr. 7, MD-2084, Cricova,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; lă-
cătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metali-
ce; seifuri; produse metalice necuprinse în 
alte clase; minereuri; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; construc-
ţii nemetalice transportabile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.03; 26.04.09; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 022762 
(220) 2008.01.26 
(730) PRODPLAST S.R.L., MD 

Str. Avram Iancu nr. 38, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 26.03.04. 
 
 
 
(210) 022764 
(220) 2008.01.26 
(730) JC AUTO S.R.L., MD 

Str. Pădurilor nr. 6/1, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană, navală sau feroviară, părţi şi accesorii 
ale acestora; automobile; cutii de viteze, cu-
plaje şi organe de transmisie pentru vehicule-
le terestre; motoare pentru vehiculele terestre; 
dispozitive antifurt pentru vehicule; anvelope, 
pneuri şi roţi pentru vehicule; caroserii de 
vehicule; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou şi 
toate celelalte servicii incluse în clasa 35, 
inclusiv comercializarea produselor; servicii 
prestate de centre comerciale; servicii presta-
te de chioşcuri, servicii prestate de pavilioane; 
servicii prestate de magazine; servicii prestate 
de magazine de firmă; agenţi de import-
export; agenţi de informaţie comercială; aren-
da spaţiilor pentru amplasarea publicităţii; 
expertiză de afaceri; demonstrarea produse-
lor, inclusiv prin reţelele de calculatoare; son-
daje de opinie; studii de piaţă; informaţie de 
afaceri; informaţie de afaceri oferită prin reţe-
lele de calculatoare, inclusiv prin Internet; 
informaţie statistică; investigaţii de afaceri; 
cercetări de marketing; cercetări de marketing 
oferite prin reţelele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet; consultaţii în domeniul organiză-
rii şi administrării întreprinderii comerciale; 
consultaţii profesionale în domeniul afacerilor, 
înnoirea materialelor publicitare; organizarea 
expoziţiilor comerciale sau publicitare; organi-
zarea iarmaroacelor comerciale sau publicita-
re; decorarea vitrinelor; vânzări la licitaţie; 
vânzări la licitaţie prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet; promovarea vânzărilor 
pentru terţi, inclusiv serviciile întreprinderilor 
de comerţ cu amănuntul şi angro, inclusiv 
servicii în domeniul comerţului cu amănuntul 
şi angro, inclusiv comercializarea produselor 
la comandă în prealabil; publicarea textelor 
publicitare; publicitate radio; afişaj; distribuirea 
mostrelor; distribuirea materialelor publicitare; 
publicitate interactivă în reţelele de calcula-
toare; publicitate prin corespondenţă; publici-
tate televizată; colectarea diverselor produse 
pentru terţi şi amplasarea produselor pentru 
facilitatea examinării şi procurării lor de către 
consumatori; serviciile modelelor în scopuri 
publicitare şi de promovare a vânzărilor; ser-
vicii de aprovizionare pentru terţi; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; între-
ţinerea şi reparaţia vehiculelor; staţii de între-
ţinere tehnică pentru vehicule; reparaţia vehi-
culelor; întreţinerea vehiculelor; gresarea ve-
hiculelor; lubrifierea automobilelor; curăţarea 

vehiculelor; prelucrare anticorosivă; tratament 
preventiv contra ruginii pentru vehicule; insta-
larea şi reparaţia alarmelor de incendii şi de 
spargere; instalarea şi reparaţia dispozitivelor 
de alarmă în caz de furt; restabilirea protec-
toarelor anvelopelor; vulcanizarea anvelopelor 
(reparaţia roţilor); reparaţia anvelopelor şi 
pneurilor. 

 

 
 
 
(210) 022765 
(220) 2008.01.26 
(730) JC AUTO S.R.L., MD 

Str. Pădurilor nr. 6/1, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "AUTO". 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană, navală sau feroviară, părţi şi accesorii 
ale acestora; automobile; cutii de viteze, cu-
plaje şi organe de transmisie pentru vehicule-
le terestre; motoare pentru vehiculele terestre; 
dispozitive antifurt pentru vehicule; anvelope, 
pneuri şi roţi pentru vehicule; caroserii de 
vehicule; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou şi 
toate celelalte servicii incluse în clasa 35, 
inclusiv comercializarea produselor; servicii 
prestate de centre comerciale; servicii presta-
te de chioşcuri, servicii prestate de pavilioane; 
servicii prestate de magazine; servicii prestate 
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de magazine de firmă; agenţi de import-
export; agenţi de informaţie comercială; aren-
da spaţiilor pentru amplasarea publicităţii; 
expertiză de afaceri; demonstrarea produse-
lor, inclusiv prin reţelele de calculatoare; son-
daje de opinie; studii de piaţă; informaţie de 
afaceri; informaţie de afaceri oferită prin reţe-
lele de calculatoare, inclusiv prin Internet; 
informaţie statistică; investigaţii de afaceri; 
cercetări de marketing; cercetări de marketing 
oferită prin reţelele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet; consultaţii în domeniul organiză-
rii şi administrării întreprinderii comerciale; 
consultaţii profesionale în domeniul afacerilor, 
înnoirea materialelor publicitare; organizarea 
expoziţiilor comerciale sau publicitare; organi-
zarea iarmaroacelor comerciale sau publicita-
re; decorarea vitrinelor; vânzări la licitaţie; 
vânzări la licitaţie prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet; promovarea vânzărilor 
pentru terţi, inclusiv serviciile întreprinderilor 
de comerţ cu amănuntul şi angro, inclusiv 
servicii în domeniul comerţului cu amănuntul 
şi angro, inclusiv comercializarea produselor 
la comandă în prealabil; publicarea textelor 
publicitare; publicitate radio; afişaj; distribuirea 
mostrelor; distribuirea materialelor publicitare; 
publicitate interactivă în reţelele de calcula-
toare; publicitate prin corespondenţă; publici-
tate televizată; colectarea diverselor produse 
pentru terţi şi amplasarea produselor pentru 
facilitatea examinării şi procurării lor de către 
consumatori; serviciile modelelor în scopuri 
publicitare şi de promovare a vânzărilor; ser-
vicii de aprovizionare pentru terţi; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; între-
ţinerea şi reparaţia vehiculelor; staţii de între-
ţinere tehnică pentru vehicule; reparaţia vehi-
culelor; întreţinerea vehiculelor; gresarea ve-
hiculelor; lubrifierea automobilelor; curăţarea 
vehiculelor; prelucrare anticorosivă; tratament 
preventiv contra ruginii pentru vehicule; insta-
larea şi reparaţia alarmelor de incendii şi de 
spargere; instalarea şi reparaţia dispozitivelor 
de alarmă în caz de furt; restabilirea protec-
toarelor anvelopelor; vulcanizarea anvelopelor 
(reparaţia roţilor); reparaţia anvelopelor şi 
pneurilor. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.06; 26.04.18; 27.05.19. 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 022766 
(220) 2008.01.28 
(730) COJOCARU Ruslan, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 022767 
(220) 2008.02.01 
(730) DAMIR Dorin, MD 

Str. Vl. Maiakovski nr. 5, MD-2093, Grătieşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

 
 
 
(210) 022768 
(220) 2008.01.28 
(730) VLASALUX S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, ap. 5, MD-6801, 
Ialoveni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou şi 
servicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate. 

 

(531) CFE(5) 07.15.06; 07.15.09; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022769 
(220) 2008.01.28 
(730) Google Inc., US 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - hardware de calculatoare; software de calcu-

latoare; 
 

40   - servicii asociate fotografiei; 
 

42   - servicii de calculatoare; servicii de mapare; 
oferirea în folosire temporară a software 
nedescărcabile; găzduirea conţinutului on-line 
pentru terţi. 

 

 
 
 
(210) 022770 
(220) 2008.01.28 
(730) Kia Motors Corporation, KR 

231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, albastru-

deschis. 
(511) NCL(9) 
12   - autoturisme, autocamioane, autobuze, micro-

buze, automobile cu patru mecanisme de 
acţionare, furgoane, autofurgoane, minivanuri. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 022771 
(220) 2008.01.28 
(730) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 

ZHUHAI, CN 
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guang-
dong, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - compresoare (maşini); compresoare pentru 

frigidere; evaporatoare de aer; condensatoare 
de aer; prese; maşini de modelat; echipament 
pentru industria electronică; maşini şi maşini-
unelte; instrumente mecanice; motoare elec-
trice; legături de fire (părţi de motoare electri-
ce); supape (părţi de maşini); maşini de filtrat; 
filtre (părţi de maşini sau motoare); filtre pen-
tru curăţarea aerului de răcit (pentru motoa-
re); maşini de turnat masă plastică; conveiere 
(maşini); curele pentru maşini; maşini de înve-
lit; maşini de ambalat; malaxoare electrice de 
uz casnic pentru emulgare; maşini de spălat; 
maşini de scurs lenjeria; maşini de uscat; 
maşini pentru pulverizarea vopselei; pulveri-
zatoare de vopsea; maşini de tipărit; maşini şi 
dispozitive pentru curăţat (electrice); dispoziti-
ve electrice de tras perdelele; maşini de căl-
cat; maşini de cusut; dispozitive mecanice de 
folosit în industria bicicletelor; zdrobitoare; 
maşini de vopsit; maşini de calibrare; aspira-
toare de praf; dispozitive de uz casnic pentru 
prepararea sucului din boboase; dispozitive 
electromecanice pentru prepararea băuturilor; 
maşini de găurit electrice portative (cu excep-



M+RCI  MD - BOPI 10/2008 (PARTEA II)  

 185

ţia alezoarelor electrice de cărbune); ambreia-
je electromagnetice, altele decât cele pentru 
vehicule terestre; joncţiuni de etanşare (părţi 
de maşini); maşini pentru prepararea iaurtului; 
maşini de spălat vesela; maşini de copt pâine; 
motoare electrice, altele decât cele pentru 
vehicule terestre; maşini-unelte de prelucrare 
a metalului; maşini de pulverizare; râşniţe şi 
zdrobitoare electrice de uz casnic; maşini 
electrice de bucătărie; 

 

09   - condensatoare electrice; discuri magnetice; 
echipament pentru prelucrarea informaţiei; 
aparate radio; dispozitive de înregistrare pe 
bandă magnetică (a sunetului, imaginilor şi 
informaţiei); dispozitive acustice; difuzoare; 
dispozitive de divertisment adaptate pentru uz 
cu un ecran sau monitor exterior; dispozitive 
de divertisment adaptate pentru uz numai cu 
receptoare televizate; dispozitive de vizualiza-
re colorate cu ecran larg; electrolizoare; băi 
electrolitice; rezistenţe electrice; circuite inte-
grate; calculatoare; programe pentru calcula-
toare înregistrate; aparate telefonice; transmi-
ţătoare de semnale electronice; aparate elec-
trodinamice pentru comandă la distanţă a 
semnalelor; antene; aparate de fotografiat; 
aparate pentru reproducerea înregistrărilor; 
detectoare de monede contrafăcute (false); 
sonerii electrice de alarmă; fiare electrice de 
călcat; fir de cupru izolat; fir cu izolare emaila-
tă; materiale pentru linii de curent electric 
(fire, cabluri); fire electrice; cabluri electrice; 
dispozitive de joc adaptate pentru uz cu un 
ecran sau monitor exterior; cartuşe pentru 
jocuri video; instrumente geodezice; dispoziti-
ve de fotocopiat (fotografice, electrostatice, 
termice); ştechere, prize şi alte tipuri de con-
tacte electrice (conexiuni electrice); amplifica-
toare de sunet; creioane electronice (elemen-
te pentru dispozitive de vizualizare); mijloace 
programabile de calculator (înregistrate); în-
registrări fotografice; baterii pentru sisteme de 
iluminat; acumulatoare; fire magnetice; sen-
zori electrici de temperatură; indicatoare de 
temperatură; fascicule de fire electrice; 

 

11   - instalaţii pentru climatizarea aerului; instalaţii 
şi aparate de ventilare (climatizare a aerului); 
încălzitoare intermediare de aer; radiatoare 
electrice; acumulatoare termice; uscătoare 
electrice pentru lenjerie; ventilatoare (climati-
zoare a aerului); uscătoare cu aer; aparate şi 
maşini pentru purificarea aerului; aparate şi 
instalaţii de gătit bucate; capace extractoare 
de aer pentru bucătării; încălzitoare de apă cu 
gaz de la distilarea cărbunelui; încălzitoare de 
apă electrice; cuptoare electromagnetice; 

ustensile electrice de gătit bucate; distribui-
toare electrice de apă potabilă; ceainice elec-
trice; aparate de hidratare a aerului electrice; 
cratiţe pentru gătit sub presiune (autoclave), 
ceaune electrice pentru gătit sub presiune; 
instalaţii pentru climatizarea aerului pentru 
mijloace de transport; ventilatoare (părţi de 
instalaţii de climatizare a aerului); filtre pentru 
climatizarea aerului; aparate de încălzit pentru 
mijloace de transport; sterilizatoare de aer; 
uscătoare electrice pentru păr, evaporatoare; 
sterilizatoare; dulapuri de sterilizare; schimbă-
toare de căldură (altele decât părţi componen-
te de maşini); ventilatoare de aspiraţie; încăl-
zitoare de apă cu energie solară; dispozitive 
de evaporare pentru fiare electrice de călcat; 
încălzitoare pentru băi; arzătoare de gaz; dis-
pozitive pentru împrospătarea aerului; frigide-
re; cuptoare cu microunde (pentru prepararea 
bucatelor); dispozitive de purificare a apei; 
aparate de fiert ouă; dispozitive electrice pen-
tru prepararea iaurtului; aparate cu vapori 
uscaţi pentru îngrijirea tenului feţei (saune); 
aparate de prăjit pâine; maşini electrice de 
cafea; dispozitive electrice de spălat picioare-
le; cuptoare de pâine; plite electrice pentru 
gătit lent; 

 

16   - hârtie; hârtie de copiat; hârtie igienică; şerve-
ţele de hârtie pentru mâini; panouri publicitare 
de hârtie sau carton; blocnotesuri; ziare; ta-
blouri; hârtie de ambalat; maşini şi dispozitive 
de legătorie (echipament de birou); rechizite 
de birou cu excepţia mobilierului; cerneală 
chineză preparată; ştampile (sigilii); instru-
mente de scris; cleiuri vegetale (adezive) pen-
tru papetărie sau uz casnic; instrumente de 
desenat; materiale de desenat; maşini de 
scris (electrice sau neelectrice); materiale de 
instruire, cu excepţia aparatelor; modele pen-
tru arhitecţi; mătănii; 

 

35   - servicii publicitare pentru terţe persoane, în 
particularitate prepararea şi plasarea materia-
lelor publicitare pentru terţe persoane în di-
verse mijloace de informare (de la ziare până 
la radio, sau Internet, sau toate alte posibili-
tăţi); agenţii de import-export; promovarea 
vânzării dispozitivelor electrice pentru terţi 
prin diverse mijloace (de la puncte-premii 
până la distribuirea materialelor imprimate, 
distribuirea cadourilor, desfăşurarea acţiunilor 
comerciale, cum este "cumpără un produs, ia 
patru", sau toate alte variante posibile) şi rea-
lizarea vânzărilor directe pentru terţi; sistema-
tizarea informaţiei în baze de date pe calcula-
tor; pregătirea şi/sau coordonarea licitaţiilor 
din numele terţilor în cadrul proceselor de 
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tender; consultaţii profesionale în domeniul 
comerţului; consultaţii profesionale în dome-
niul afacerilor; consultaţii pe probleme de or-
ganizare şi administrare a afacerilor; analiză 
de marketing pentru terţi; consultaţii pe pro-
blemele administraţiei personalului; ţinerea 
registrelor contabile; asistenţă în administra-
rea întreprinderilor comerciale sau industriale; 
audit; 

 

37   - instalarea şi reparaţia echipamentului pentru 
climatizarea aerului; căptuşeală de mobilă; 
instalarea şi reparaţia echipamentului de în-
călzire; instalarea, reparaţia şi deservirea 
tehnică a instalaţiilor mecanice; instalarea şi 
reparaţia dispozitivelor electrice; instalarea şi 
reparaţia echipamentului de refrigerare; insta-
larea, reparaţia şi deservirea tehnică a echi-
pamentului pentru calculatoare; instalarea, 
reparaţia şi deservirea tehnică a maşinilor şi 
echipamentului de birou; înlăturarea interfe-
renţelor în aparate electrice; curăţarea îmbră-
cămintei. 

 

 
 
 
(210) 022772 
(220) 2008.02.06 
(730) Institutul de Tehnologii Alimentare (ITA), 

MD 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 63, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

 
 
 
(210) 022773 
(220) 2008.01.31 
(730) OLDCOM S.A., MD 

Str. Ion Inculeţ nr. 70, MD-2025, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 022774 
(220) 2008.01.30 
(730) ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, US 

33 Barbour Street,  Bradford, Pennsylvania, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - produse din tutun, ţigări. 
 

 
 
 
(210) 022775 
(220) 2008.01.31 
(730) ATAI S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 12/3, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.05; 26.03.24. 
 
 
 
(210) 022776 
(220) 2008.01.29 
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, cor-

poraţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, Sta-
te of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - mijloace de transport cu motor; motoare pen-

tru vehicule, părţi şi accesorii pentru produse-
le sus-numite. 

 

 
 
 
(210) 022777 
(220) 2008.01.29 
(730) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.,, SG 

151 Lorong Chuan, #02-01 New Tech Park, 
Singapore 556741, Singapore 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - calculatoare, şi anume servere de calculatoa-

re; mijloace programabile asociate, dispozitive 
periferice şi documentaţie în formă electroni-
că. 

 

 
 
 
(210) 022778 
(220) 2008.01.30 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

incluzând ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun de 
rulat propriile ţigări, tutun de pipă, tutun de 
mestecat, tutun de prizat, kretek; înlocuitori de 
tutun (nu pentru uz medical); articole pentru 
fumători, incluzând hârtie şi muştiucuri pentru 
ţigarete, filtre pentru ţigarete, cutii de tutun, 
portţigarete şi scrumiere nu din metale pre-
ţioase, aliajele lor sau placate cu acestea; 
pipe, aparate de buzunar pentru rularea ţiga-
retelor, brichete; chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 25.07.17; 27.05.19; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 022779 
(220) 2008.01.30 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut şi prelucrat, produse din tutun, in-

clusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mes-
tecat, tutun de prizat, kretek; substituenţi ai 
tutunului (nu pentru scopuri medicale); artico-
le pentru fumători, inclusiv hârtie de ţigări şi 
pipe de ţigări, filtre pentru ţigarete, borcănaşe 
pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, cu 
excepţia celor confecţionate din metale pre-
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ţioase, din aliajele lor sau acoperite cu metale 
preţioase, pipe, aparate de buzunar pentru 
rularea ţigărilor, brichete; chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 022780 
(220) 2008.01.30 
(730) LOBODA Vadim, MD 

Bd.  Dacia nr. 12, ap. 33, MD-2043, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice. 

 

 
 
 
(210) 022781 
(220) 2008.01.30 
(730) LOBODA Vadim, MD 

Bd.  Dacia nr. 12, ap. 33, MD-2043, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice. 

 

 
 
 
(210) 022782 
(220) 2008.01.30 
(730) BELENKI Iacov, MD 

Str. Albişoara nr. 76/6, ap. 37, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022783 
(220) 2008.01.30 
(730) BELENKI Iacov, MD 

Str. Albişoara nr. 76/6, ap. 37, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 022784 
(220) 2008.01.30 
(310) 77359871 
(320) 2007.12.27 
(330) US 
(730) High Tech Computer Corporation, TW 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 
Taoyuan County 330, Taiwan 

(540)  
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(511) NCL(9) 
09   - telefoane mobile; telefoane mobile cu funcţii 

de transmitere a datelor; telefoane video; tele-
foane smart; asistenţi digitali personali; asis-
tenţi digitali personali dotaţi cu sistem de pozi-
ţionare globală; asistenţi digitali personali cu 
funcţie de comunicare fără fir; asistenţi digitali 
personali cu funcţie de telecomunicaţie; tele-
foane VoIP (voice over internet protocol); tele-
foane cu cameră; calculatoare tablet; calcula-
toare slim; calculatoare personale ultra mobi-
le; accesorii pentru produsele menţionate, şi 
anume căşti, căşti cu funcţie de transmitere 
fără fir, cabluri de sincronizare, furci de tele-
fon, baterii, adaptoare de curent alternativ, 
încărcătoare, tocuri de piele pentru asistenţi 
digitali personali sau telefoane mobile, huse 
pentru telefoane mobile, huse pentru asistenţi 
digitali personali, cartele de memorie, seturi 
auto, încărcătoare pentru telefoane mobile şi 
asistenţi digitali personali folosite în automobi-
le, suporturi pentru telefoane mobile şi asis-
tenţi digitali personali folosite în automobile, 
telecomenzi, tastaturi. 

 

 
 
 
(210) 022785 
(220) 2008.02.05 
(730) ROMPETROL MOLDOVA S.A., întreprinde-

re mixtă, MD 
Str. A. Puşkin-A. Şciusev nr. 11/64,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.07. 
 

(210) 022786 
(220) 2008.02.05 
(730) ROMPETROL MOLDOVA S.A., întreprinde-

re mixtă, MD 
Str. A. Puşkin-A. Şciusev nr. 11/64,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 24.15.21; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022787 
(220) 2008.02.05 
(730) ROMPETROL MOLDOVA S.A., întreprinde-

re mixtă, MD 
Str. A. Puşkin-A. Şciusev nr. 11/64,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-

se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 022788 
(220) 2008.02.04 
(730) GALACPRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25, of. 116, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 022789 
(220) 2008.02.04 
(730) GALACPRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25, of. 116, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 022790 
(220) 2008.02.04 
(730) GALACPRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25, of. 116, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 022791 
(220) 2008.02.04 
(730) GALACPRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25, of. 116, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 022792 
(220) 2008.02.04 
(730) GALACPRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25, of. 116, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 022793 
(220) 2008.02.04 
(730) GALACPRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25, of. 116, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 022794 
(220) 2008.02.04 
(730) GALACPRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25, of. 116, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 022795 
(220) 2008.02.04 
(730) GALACPRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25, of. 116, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 022796 
(220) 2008.02.04 
(730) GALACPRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25, of. 116, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 023424 
(220) 2008.04.30 
(730) TUREAC Alexandru, MD 

Str. Bulgară nr. 128, ap. 58, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; ad-
ministrare comercială; lucrări de birou; comercia-
lizarea produselor, servicii prestate de magazine. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023904 
(220) 2008.07.16 
(730) SMILODON-PRIM S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 11, of. 41, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 26.07.25; 26.01.24; 27.05.08; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023934 
(220) 2008.07.22 
(730) SRI LANKA TEA BOARD, LK 

574, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - ceai; 
 

35   - publicitate; comercializarea produselor prin 
mijlocitor; comercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 23.01.01; 26.04.15. 
 
 
 
(210) 023945 
(220) 2008.08.01 
(730) CONVEL S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 11, 
bloc 2, MD-2025, Chişinău, Republica Mol-
dova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, galben, oranj-

deschis, oranj, roz, albastru-închis, albastru, 
verde. 

(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

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; safeuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 
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09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; curăţare; bureţi 
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţe-
lan şi faianţă necuprinse în alte clase; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 05.05.20; 27.05.11; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 024091 
(220) 2008.09.01 
(730) HIDROCHIM S.R.L., MD 

Str. Cojocarilor nr. 18, ap. 4, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; 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 de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi; 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasele 01, 05. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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