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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

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

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

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

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

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

другой деятельности.



MD - BOPI 10/2011

6

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

sau înregis trează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2009)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

LB Liban
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Jamahiria Arabă 

Libiană
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
ME Muntenegru
MG Madagascar
MK Fosta Republică 

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

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

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

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

 Number and fi ling date of a patent application on which the present utility model application is based

 Номер и дата подачи заявки на патент на изобретение, на которой основана заявка 

на регистрацию полезной модели

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

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

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

 a  short-term patent application or a patent application 

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

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

 или на патент на изобретение

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
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(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii pentru soi de plantă comunitar (EC): numărul şi data

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

 Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи  

(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos 

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

(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 документа, номер документа, код 

страны)

(30)* Date referitoare la prioritatea cererii înregistrate la ofi ciul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul 

documentului, data depozitului, codul ţării)

 Priority data of the application registered with the patent offi ce of the former USSR (number of the document, 

date of fi ling, code of the country)

 Приоритетные данные заявки, зарегистрированной в патентном ведомстве бывшего СССР (номер 

документа, дата подачи заявки, код страны) 
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16, 

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

http://www.agepi.md)

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

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

http://www.agepi.md)

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

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

http://www.agepi.md)

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

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

priorităţii recunoscute

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

priority date

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

подачи или даты признанного приоритета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a documentului

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

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

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

şi/sau desene

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

and/or drawings

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

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

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

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată

  –  published short-term patent application for invention

  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat

  –  granted short-term patent for invention

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения 

 или протеста   

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

 a  documentului

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

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

титульном листе документа

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

revendicări şi/sau desene

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

and/or drawings

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

     Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

FF9Y   Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

    Granted short-term patents for invention 

    Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

    List of withdrawn patent applications

    Перечень отозванных заявок на патент

FC9A  Lista cererilor de brevet de invenţie respinse

    List of rejected patent applications

    Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A  Lista brevetelor de invenţie eliberate 

    List of granted patents for invention  

    Перечень выданных патентов на изобретения

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

document

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

в титульном листе документа

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

descriere, revendicări şi/sau desene

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

claims and/or drawings

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

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

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в 
Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические дан-
ные, реферат и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиоте-
ке AGEPI на DVD носителе.  
 
  

P

P

П
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(21) a 2011 0063 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A01N 47/06 (2006.01)  

A01N 33/18 (2006.01)  
A01N 37/20 (2006.01)  
A01N 37/26 (2006.01)  
A01N 37/40 (2006.01)  
A01N 39/04 (2006.01)  
A01N 41/10 (2006.01)  
A01N 43/653 (2006.01)  
A01N 43/70 (2006.01)  
A01N 43/82 (2006.01)  
A01N 43/88 (2006.01)  
A01N 47/30 (2006.01)  
A01N 43/82 (2006.01)  
A01N 43/88 (2006.01)  
A01N 43/90 (2006.01)  
A01N 47/30 (2006.01)  
A01N 47/36 (2006.01)  
A01N 57/20 (2006.01)  

(22) 2009.12.10 
(31) 2008-316203 
(32) 2008.12.11 
(33) JP 
(85) 2011.06.08 
(86) PCT/JP2009/071004, 2009.12.10 
(87) WO 2010/067895 A1, 2010.06.17 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP 
(72) KIKUGAWA Hiroshi, JP; NAGAYAMA Souichiro, 

JP; SANO Makiko, JP 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Compoziţii erbicide ce conţin compuşi ai 

benzoilpirazolului 
(57) Invenţia se referă la compoziţii erbicide ce 

conţin în calitate de ingredienţi activi derivaţi 
ai benzoilpirazolului în combinaţie cu alţi 
compuşi erbicizi. 
Problema pe care o rezolvă invenţia constă în 
elaborarea compoziţiilor erbicide cu un spec-
tru erbicid mai vast, precum şi cu acţiune 
erbicidă sporită şi de lungă durată. 
Compoziţiile erbicide conţin în calitate de 
ingredienţi activi (a) un compus erbicid de 
benzoilpirazol reprezentat prin formula (I) sau 
o sare a sa: unde R1 este alchil sau cicloalchil, 
R2 − un atom de  hidrogen sau alchil, R3 − alchil, 
R4 − alchil, haloalchil sau alţi similari, R5 − un 
atom de hidrogen, alchil sau alţi similari, R6 − 
haloalchil, halogen sau alţi similari, şi A − 
alchilenă substituită cu alchil, şi (b) − un alt 
compus erbicid. 

 
 
  Revendicări: 10 

* 
*     * 

(54) Herbicidal compositions containing ben-
zoylpyrazole compounds 

(57) The invention relates to herbicidal composi-
tions containing as active ingredients ben-
zoylpyrazole derivatives in combination with 
other herbicidal compounds. 
The problem solved by the present invention 
consists in the development of herbicidal 
compositions having a wider herbicidal spec-
trum, as well as a highly active and long-
lasting herbicidal activity. 
The herbicidal compositions comprise as ac-
tive ingredients (a) a herbicidal benzoylpyra-
zole compound represented by the formula (I) 
or its salt: wherein R1 is alkyl or cycloalkyl, R2 
is a hydrogen atom or alkyl, R3 is alkyl, R4 is 
alkyl, haloalkyl or the like, R5 is a hydrogen 
atom, alkyl or the like, R6 is haloalkyl, halogen 
or the like, and A is alkylene substituted by al-
kyl, and (b) other herbicidal compound. 

 

 
 
  Claims: 10 

* 
*     * 

(54) Гербицидные композиции, содержащие 
бензоилпиразольные соединения 

(57) Изобретение относится к гербицидным 
композициям, содержащих в качестве ак-
тивных ингредиентов  производные бензо-
илпиразола в комбинации с другими гер-
бицидными соединениями. 
Задача, решаемая изобретением, состоит 
в разработке гербицидных композиций с 
более широким гербицидным спектром, а 
также с повышенной и продолжительной 
гербицидной активностью. 
Гербицидные композиции содержат в каче-
стве активных ингредиентов (a) бензоил-
пиразольное гербицидное соединение, пред-
ставленное формулой (I) или его соль: где  
R1 − алкил или циклоалкил, R2 − атом во-
дорода или алкил, R3 − алкил, R4 − алкил, 
галоалкил или им подобные, R5 − атом во-
дорода, алкил или им подобные, R6 − гало-
алкил, галоген или им подобные, и A − ал-
килен, замещаемый алкилом, и (b) − дру-
гое гербицидное соединение. 
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 П. формулы: 10 

 

 
(21) a 2010 0052 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C03B 9/00 (2006.01)  

C03B 9/335 (2006.01)  
C03B 9/38 (2006.01)  
C03B 11/12 (2006.01)  

(22) 2010.04.14 
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72) MAZURU Sergiu, MD; COSOVSCHI Pavel, 

MD 
(54) Dispozitiv pentru turnarea produselor din 

sticlă 
(57) Invenţia se referă la industria sticlei şi poate fi 

utilizată la crearea dispozitivului pentru turna-
rea produselor din sticlă. 
Dispozitivul pentru turnarea produselor din 
sticlă conţine un suport al formei (1), o formă 
(2) şi un suport de fund (3), în care sunt exe-
cutate canale pentru răcire (4), o magistrală 
cu vacuum (7) şi o gaură centrală (6), care 
comunică cu canale cu vacuum (5), care co-
munică, la rândul său, cu canale cu vacuum 
(8) şi cu canale cu vacuum de dimensiuni mai 
mici (9), executate în formă (2). În suportul de 
fund (3) sunt executate canale axiale (10), 
care comunică cu canalele pentru răcire (11), 
executate în formă (2). 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Glassware moulding device 
(57) The invention relates to glass industry and 

can be used for the creation of a glassware 
moulding device. 
The glassware moulding device comprises a 
mould wheel (1), a mould (2) and a tray (3), in 
which are made cooling channels (4), a va-
cuum line (7) and a central hole (6), which 
communicates with the vacuum channels (5), 
which communicate in turn with the vacuum 
channels (8) and vacuum channels of smaller 
dimensions (9), made in the mould (2). In the 
tray (3) are made axial channels (10), which 

communicate with the cooling channels (11), 
made in the mould (2). 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Устройство для литья изделий из стекла 
(57) Изобретение относится к стекольной про-

мышленности и может быть использовано 
при создании оборудования для литья из-
делий из стекла. 
Устройство для литья изделий из стекла 
содержит формодержатель (1), форму (2) и 
поддон (3), в котором выполнены каналы 
для охлаждения (4), вакуумная магистраль 
(7) и центральное отверстие (6), которое 
сообщается с вакуумными каналами (5), 
которые сообщаются, в свою очередь, с 
вакуумными каналами (8) и с вакуумными 
каналами с меньшим размером (9), выпол-
ненными в форме (2). В поддоне (3) вы-
полнены аксиальные каналы (10), которые 
сообщаются с каналами для охлаждения 
(11), выполненными в форме (2). 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 4 

 
 
 

 
(21) a 2010 0014 (13) A2 
(51) Int. Cl.: F03D 3/00 (2006.01)  

F03D 3/02 (2006.01)  
F03D 3/06 (2006.01)  

(22) 2010.02.05 
(71)(72) SPINEI Dinu, MD 
(54) Centrală eoliană verticală cu rotoare modulare 
(57) Invenţia se referă la tehnica eoliană şi poate fi 

folosită pentru transformarea energiei eoliene 
în energie electrică. 
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Centrala eoliană verticală cu rotoare modu-
lare reprezintă un ax vertical (1), fixat rigid în 
pământ, pe care sunt montate consecutiv 
două sau mai multe rotoare modulare, fiecare 
dintre ele conţinând câte două palete plate 
dreptunghiulare verticale, constituite din jalu-
zele verticale (7), care în mod automat 
modifică mărimea suprafeţei paletei în funcţie 
de gradul de coincidenţă a direcţiei vântului 
cu direcţia de rotaţie. Paletele fiecărui modul 
sunt amplasate în acelaşi plan şi concomitent 
sub un unghi de 90o faţă de paletele modulu-
lui vecin, sunt unite rigid între ele şi se rotesc 
pe lagăre radiale (2), montate pe axul vertical 
(1). Fiecare paletă a rotorului modular inferior 
se sprijină pe două roţi cauciucate (8, 10), ce 
contactează cu piste de beton inelare (12). 
Roţile (8) îndepărtate de ax sunt legate cine-
matic cu arborii unor generatoare de curent 
continuu (11). În calitate de ax vertical (1) pot 
fi utilizaţi pilonii liniilor electrice de transport 
aeriene aflate în afara localităţilor. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Vertical wind-driven plant with modular 
rotors 

(57) The invention relates to wind engineering and 
can be used to convert wind energy into elec-
trical energy. 
The vertical wind-driven plant with modular ro-
tors represents a vertical axis (1) rigidly fixed 
to the earth, on which are mounted in series 
two or more modular rotors, each of which 
contains two flat rectangular vertical blades, 
which consist of vertical blinds (7), which au-
tomatically change the blade area size de-
pending on the degree of coincidence of wind 
direction with the direction of rotation. The 
blades of each module are located in the 
same plane and concomitantly at an angle of 
90° with the blades of the adjacent module, 
are rigidly connected between each other and 
rotate in radial bearings (2), mounted on the 
vertical axis (1). Each blade of the lower 
module rotor rests on two rubber wheels (8, 
10), which come in contact with concrete ring-
shaped tracks (12). The wheels (8) removed 
from the axis are kinematically connected to 
the shafts of direct-current generators (11). As 
vertical axis (1) can be used the supports of 
air power lines located in unpopulated areas. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Вертикальная ветростанция с модуль-
ными роторами 

(57) Изобретение относится к ветротехнике и 
может быть использовано для преобразо-
вания энергии ветра в электрическую энер-
гию. 
Вертикальная ветростанция с модульными 
роторами представляет собой жестко за-
крепленную в земле вертикальную ось (1), 
на которой последовательно смонтирова-
ны два или более модульных ротора, каж-
дый из которых содержит по две плоские 
прямоугольные вертикальные лопасти, со-
стоящие из вертикальных жалюзей (7), ко-
торые автоматически меняют размер пло-
щади лопасти в зависимости от степени 
совпадения направления ветра с направ-
лением вращения. Лопасти каждого моду-
ля расположены в одной плоскости и од-
новременно под углом 90о по отношению к 
лопастям соседнего модуля, жестко со-
единены между собой и вращаются на ра-
диальных подшипниках (2), насаженных на 
вертикальную ось (1). Каждая лопасть 
нижнего модульного ротора опирается на 
два прорезиненных колеса (8, 10), которые 
контактируют с бетонными кольцеобраз-
ными дорожками (12). Удаленные от оси 
колеса (8) кинематически соединены с ва-
лами генераторов постоянного тока (11). В 
качестве вертикальной оси (1) могут быть 
использованы опоры воздушных линий 
электропередач находящиеся в ненасе-
ленной местности. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4  
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FF4A Brevete de inven ţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Предоставленные патенты на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O 

A 
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(11) 4129 (13) B1 
(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 2010 0075 
(22) 2010.06.21 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; NENNO Vladimir, MD; CLICHICI Ion, MD 
(54) Procedeu de ob ţinere a suplimentului vi-

tamino-proteic furajer 
(57) Invenţia se referă la zootehnie, în particular 

la un procedeu de obţinere a suplimentului 
vitamino-proteic furajer. 
Procedeul prevede adăugarea în borhot  
a complexului citrato-amoniacal de  
cobalt (III) cu formula generală 
[2C6H5O7Co·C6H6O7(NH4)2·nH2O] sau a com-
plexului tartrato-amoniacal de cobalt (III) cu for-
mula generală [2C4H3O6Co·C4H4O6(NH4)2·nH2O],  
în concentraţie de 0,01…0,05 g/l, fermenta-
rea anaerobă în prezenţa bacteriilor metano-
gene în condiţii termofile la temperatura de 
53…58°C cu utilizarea unei umpluturi pentru 
fixarea bacteriilor pe granule sferice stic-
loase, concentrarea sedimentului obţinut şi 
uscarea acestuia. 
Rezultatul constă în majorarea eficacităţii 
fermentării biochimice a substratului organic 
şi îmbunătăţirea calităţii suplimentului furajer. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining a vitaminoproteic 
feed supplement 

(57) The invention relates to animal husbandry, in 
particular to a process for obtaining a vitami-
noproteic feed supplement. 
The process provides for the addition in the 
grains of citrate-ammoniacal complex of co-
balt (III) with the general formula 
[2C6H5O7Co·C6H6O7(NH4)2·nH2O] or tartrate-
ammoniacal complex of cobalt (III) with the ge-
neral formula [2C4H3O6Co·C4H4O6(NH4)2·nH2O], 
in the concentration of 0.01…0.05 g/L, ana-
erobic fermentation in the presence of me-
thanogenic bacteria in thermophilic condi-
tions at a temperature of 53…58°C using a 
packing for bacteria fixation on glass spheri-
cal granules, concentration of the obtained 
sediment and drying thereof. 

The result is to increase the efficiency of bio-
chemical fermentation of the organic sub-
strate and improve the quality of the feed 
supplement. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения витаминно-бел-
ковой кормовой добавки  

(57) Изобретение относится к животноводству, 
в частности к способу получения кормо-
вой витаминно-белковой добавки. 
Способ предусматривает добавление  
в барду цитратно-аммиачного комплек- 
са кобальта (III) с общей форму- 
лой [2C6H5O7Co·C6H6O7(NH4)2·nH2O] 
или тартратно-аммиачного комплекса 
кобальта (III) с общей формулой 
[2C4H3O6Co·C4H4O6(NH4)2·nH2O], в концен-
трации 0,01…0,05 г/л, анаэробное сбра-
живание в присутствии метаногенных бак-
терий в термофильных условиях при тем-
пературе 53…58°C с использованием на-
садки для фиксации бактерий на стеклян-
ных шарообразных гранулах, концентри-
рование полученного осадка и его сушку. 
Результат состоит в увеличении эффек-
тивности биохимического сбраживания 
органического субстрата и улучшении ка-
чества кормовой добавки. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(21) a 2010 0119 
(22) 2010.10.25 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; UNGUREANU Dumitru, MD; CLICHICI 
Ion, MD; NENNO Vladimir, MD 

(54) Instala ţie pentru epurarea biogazului 
(57) Invenţia se referă la utilajul pentru epurarea 

biogazului şi poate fi utilizată pentru epura-
rea metanului, utilizat în calitate de combus-
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tibil pentru obţinerea energiei calorice şi elec-
trice, alimentarea transportului auto sau în 
calitate de combustibil alternativ.  
Instalaţia pentru epurarea biogazului constă 
dintr-un dispozitiv pentru epurarea continuă a 
biogazului şi un bazin (8) pentru creşterea 
microalgelor şi/sau plantelor acvatice. Dispo-
zitivul include un recipient ermetic (1) cu ra-
corduri de introducere a biogazului (2) şi de 
evacuare a biogazului epurat (5), dotat cu un 
barbotor (3), un bloc de uscare a biogazului 
(4), o conductă (16) de evacuare a apei re-
circulate, un injector (10) şi un distribuitor (9). 
Bazinul (8) este dotat cu un sistem de 
distribuţie (19) a apei recirculate, un filtru (7) 
dotat cu o conductă de ocolire (13), un dis-
pozitiv cu raclete (20), un drenaj (21) pentru 
evacuarea microalgelor şi/sau plantelor ac-
vatice, lămpi lumina zilei (22) cu fotosenzor 
(23) şi un sistem de conectare-deconectare 
automată (24) a lor. Instalaţia de asemenea 
este dotată cu un dozator al amestecului nu-
tritiv (17), o conductă de apă (18) şi o pompă 
(6). Distribuitorul (9), injectorul (10) şi con-
ducta de ocolire (13) sunt dotate cu ventile 
electromagnetice (11, 12, 14), puse în func-
ţiune de un bloc de comandă (26). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Biogas-cleaning plant 
(57) The invention relates to the biogas-cleaning 

equipment and can be used for cleaning of 
methane used as fuel to produce heat and 
electric energy, fueling of vehicles or as an 
alternative fuel. 
The biogas-cleaning plant consists of a bio-
gas continuous cleaning device and a pool 
(8) for the cultivation of microalgae and/or 
aquatic plants. The device includes a sealed 
container (1) with biogas inlet (2) and purified 
biogas outlet pipes (5), equipped with a 
bubbler (3), a  biogas drainage block (4), a 
pipeline (16) for removal of recirculating wa-
ter, an injector (10) and a distributor (9). The 
pool (8) is equipped with a recirculating water 
distribution system (19), a filter (7), equipped 
with a bypass conduit (13), a scraper device 
(20), a drainage (21) for removal of microal-
gae and/or aquatic plants, daylight lamps 
(22) with photosensor (23) and an automatic 
switch-on/off system (24). The plant is also 
equipped with a feed mixture dispenser (17), 
a water pipeline (18) and a pump (6). The 
distributor (9), injector (10) and bypass con-

duit (13) are equipped with electromagnetic 
valves (11, 12, 14), actuated by a control  
unit (26). 

  Claims: 2 

  Fig.: 1 

* 

*     * 
(54) Установка для очистки биогаза 
(57) Изобретение относится к оборудованию 

для очистки биогаза и может быть исполь-
зовано для очистки метана, используемо-
го в качестве топлива для получения теп-
ловой и электрической энергии, заправки 
автотранспорта или в качестве альтерна-
тивного топлива. 
Установка для очистки биогаза состоит из  
устройства для непрерывной очистки био-
газа и бассейна (8) для выращивания 
микроводорослей и/или водных растений. 
Устройство включает герметичную ем-
кость (1) с патрубками ввода биогаза (2) и 
вывода очищенного биогаза (5), оснащен-
ную барботёром (3), блоком осушения 
биогаза (4), трубопроводом (16) для отво-
да рециркулируемой воды, форсункой (10) 
и распределителем (9). Бассейн (8) осна-
щен системой распределения (19) рецир-
кулируемой воды,  фильтром (7), снаб-
женным байпасным трубопроводом (13), 
скребковым устройством (20), дренажем 
(21) для вывода микроводорослей и/или 
водных растений, лампами дневного ос-
вещения (22) с фотодатчиком (23) и сис-
темой их автоматического включения-
выключения (24). Установка также снаб-
жена дозатором питательной смеси (17), 
водотрубопроводом (18) и насосом (6). 
Распределитель (9), форсунка (10) и бай-
пасный трубопровод (13) снабжены элек-
тромагнитными вентилями (11, 12, 14), 
приводимыми в действие блоком управ-
ления (26). 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
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MD 
(72)  COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, 

MD; GNATENCO Igor, MD 
(54) Instala ţie pentru extragerea paladiului din 

catalizatorii auto uza ţi 
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru extra-

gerea paladiului din catalizatorii auto uzaţi pe 
suport de ceramică sau oxid de aluminiu şi 
poate fi aplicată şi la prelucrarea altor deşe-
uri cu conţinut de paladiu.  
Instalaţia include: 
- un electrolizor (1) cilindric în flux cu 
diafragmă dotat cu un vas-dozator auxiliar 
(11) pentru obţinerea soluţiei de leşiere 
oxidativă; 
- o moară cu bile dotată cu tambur cilindric 
(16) acţionat periferic, pâlnie de alimentare 
(14), fus tubular (15) pentru alimentarea 
centrală (cu catalizator fărâmiţat şi soluţie de 
leşiere), diafragmă (22), liftiere (23) şi fus 
conic pentru evacuarea periferică a suspen-
siei rezultate;  
- un electroflotator de acţiune continuă (26) 
pentru tratarea suspensiei evacuate din tam-
bur. 
Electrozii electrolizorului sunt executaţi tubu-
lari şi amplasaţi concentric: anodul (8) în 
centru şi catodul (3) în exterior, fiind separaţi 
de o diafragmă inertă (4). Ca rezultat electro-
lizorul conţine respectiv compartimentele 
central, anodic şi catodic. Compartimentul 
catodic este dotat cu racorduri de admisiune 
(5) a electrolitului (de preferinţă, o soluţie de 
5…10% clorură de sodiu) şi evacuare (6) a 
catolitului. Compartimentul anodic este dotat 
cu racordul de admisiune (7) a electrolitului, 
iar pentru evacuarea anolitului în partea 
superioară a anodului sunt executate orificii 
(9) pentru scurgerea lui în compartimentul 
central, în partea de sus a căruia este conec-
tat vasul-dozator (11) (pentru acid clorhidric), 

partea de jos fiind dotată cu un racord (13) 
cu ventil (12) pentru debitarea soluţiei de 
leşiere în pâlnie (14). 
Electroflotatorul include un racord în formă 
de pâlnie (27) pentru recepţionarea suspen-
siei evacuate din tambur, electrozi, un dispo-
zitiv de răzuit (30), racord de evacuare a 
şlamului (32) şi o conductă perforată (33) 
pentru colectarea lichidului limpezit con-
ţinând paladiul dizolvat. 
Rezultatul tehnic constă în aceea că in-
stalaţia asigură desfăşurarea procesului de 
extragere a paladiului în regim continuu, 
totodată este facilitat procesul de dizolvare a 
lui prin acţiunea combinată a leşierii oxidative 
şi măcinării umede, în urma căreia pe lângă 
dispersarea stratului de paladiu, concomitent 
se elimină şi stratul de răşină depusă în porii 
catalizatorului. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for palladium extraction from 
spent automotive catalysts 

(57) The invention relates to devices for palladium 
extraction from spent automotive catalysts 
based on ceramics or aluminum oxide, and 
also may be used in the processing of other 
palladium-containing wastes. 
The device includes: 
- a flow-type cylindrical diaphragm electrolytic 
cell (1) equipped with an auxiliary bath-
dispenser (11) for obtaining a solution for the 
oxidative leaching; 
- a ball mill equipped with a cylindrical drum 
(16) with a peripheral drive, a supply feeder 
(14), a feeding pin (15) for feeding (with 
crushed catalyst and solution for leaching), a 
diaphragm (22), lifters (23) and a tapered pin 
for peripheral discharge of the formed sus-
pension; 
- a continuous electroflotator (26) for the 
treatment of the discharged suspension from 
the drum. 
The electrodes of the electrolytic cell are 
made tubular and installed concentrically: the 
anode (8) in the center and the cathode (3) 
on the outside, separated by an inert diaph-
ragm (4). As a result, the electrolytic cell con-
tains respectively the central, cathode and 
anode chambers. The cathode chamber is 
equipped with electrolyte inlet (5) (preferably 
5…10% sodium chloride solution) and catho-
lyte outlet branch pipes (6). The anode 
chamber is provided with an electrolyte inlet 
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branch pipe (7), and for the withdrawal of 
anolyte in the upper part of the anode are 
made openings (9) for its overflow into the 
central chamber, to the upper part of which is 
connected the bath-dispenser (11) (for hy-
drochloric acid), the lower part being 
equipped with a branch pipe (13) with a valve 
(12) for feeding the solution for leaching into 
the feeder (14). 
The electroflotator includes a funnel-shaped 
branch pipe (27) for the receipt of the sus-
pension discharged from the drum, elec-
trodes, a scraper device (30), a sludge drai-
nage branch pipe (32) and a perforated pipe-
line (33) for the removal of clarified liquid 
containing dissolved palladium. 
The technical result consists in that the plant 
provides for the conduct of the palladium ex-
traction process in a continuous mode, while 
it is facilitated the process of its dissolution 
by the combined action of the oxidative 
leaching and wet grinding, as a result of 
which along with the dispersion of the palla-
dium layer, it is concomitantly removed the 
resin layer settled in the catalyst pores. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для извлечения палладия 
из отработанных автомобильных ката-
лизаторов 

(57) Изобретение относится к установкам для 
извлечения палладия из отработанных 
автомобильных катализаторов на основе 
керамики или оксида алюминия, и может 
быть использовано и при переработке 
других палладийсодержащих отходов. 
Установка включает: 
- проточный цилиндрический диафраг-
менный электролизер (1) оснащенный 
вспомогательной ванной-дозатором (11) 
для получения раствора для окисли-
тельного выщелачивания; 
- шаровую мельницу, оснащенную цилин-
дрическим барабаном (16) с перифе-
рийным приводом, питатель подачи (14), 
загрузочную цапфу (15) для загрузки (раз-
дробленным катализатором и раствором 
для выщелачивания), диафрагму (22), 
лифтеры (23) и коническую цапфу для пе-
риферийной разгрузки образуемой сус-
пензии; 
- электрофлотатор непрерывного дейст-
вия (26) для обработки разгружаемой сус-
пензии из барабана. 

Электроды электролизера выполнены 
трубчатыми и установлены концентриче-
ски: анод (8) в центре и катод (3) снаружи, 
разделенные инертной диафрагмой (4). В 
результате электролизер содержит со-
ответственно центральную, катодную и 
анодную камеры. Катодная камера осна-
щена патрубками ввода (5) электролита 
(предпочтительно 5…10%-ный раствор 
хлористого натрия) и вывода (6) католита. 
Анодная камера снабжена патрубком вво-
да (7) электролита, а для вывода анолита 
в верхней части анода выполнены отвер-
стия (9) для его перетока в центральную 
камеру, к верхней части которой подсое-
динена ванна-дозатор (11) (для соляной 
кислоты), а нижняя снабжена патрубком 
(13) с вентилем (12) для подачи в пита-
тель (14) раствора для выщелачивания. 
Электрофлотатор включает воронкооб-
разный патрубок (27) для приема суспен-
зии разгружаемой из барабана, электро-
ды, скребковое устройство (30), патрубок 
для отвода шлама (32), и перфорирован-
ный трубопровод (33) для отвода освет-
ленной жидкости, содержащей раство-
ренный палладий. 
Технический результат заключается в 
том, что установка обеспечивает прове-
дение процесса извлечения палладия в 
непрерывном режиме, при этом облегча-
ется процесс его растворения за счет 
комбинированного действия окислитель-
ного выщелачивания с мокрым измельче-
нием, в результате чего наряду с диспер-
гированием слоя палладия, одновременно 
удаляется и слой смолы осевшей в порах 
катализатора. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 1 
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STRAISTARI Tatiana, MD; POIRIER Donald, 
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(54) Di(µ-S)-bis{cloro-[fenil(piridin-2-il)metanon-
tiosemicarbazonato(1-)]cupru} care mani-
festă proprietatea de inhibare a prolifer ării 
celulelor T-47D ale cancerului mamar  

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la o combinaţie complexă biologic ac-
tivă a cuprului cu tiosemicarbazone care 
poate găsi aplicare în medicină ca preparat 
citostatic la profilaxia şi tratarea cancerului 
mamar.  
Esenţa invenţiei constă în sinteza unui com-
pus coordinativ nou al cuprului cu tiosemi-
carbazona 2-benzoilpiridinei, di(µ-S)-bis{cloro 

[fenil(piridin-2-il)metanon-tiosemcarbazonato 
(1-)]cupru} cu formula: 

 

Cu
S

Cu
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C N

N
N

N

NH2

H2N

Cl
Cl

 

 
care manifestă proprietăţi de inhibitor al 
proliferării celulelor T-47D ale cancerului 
mamar. 
Rezultatul tehnic constă în extinderea gamei 
de compuşi coordinativi cu activitate 
anticancerigenă, care la o concentraţie de 
10-6 mol/L depăşeşte aproximativ de 4 ori ca-
racteristicile similare ale analogului proxim 
din clasa tiosemicarbazonaţilor de cupru. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

 

(54) Di(µµµµ-S)-bis{chloro-[phenyl(pyridine-2-yl) me-
thanone-thiosemicarbazonato(1-)]-copper} 
manifesting the property of inhibiting the 
proliferation of mammary cancer T-47D 
cells 

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to a biologically active complex 
combination of copper with thiosemicarba-
zone, which can be used in medicine as a 
cytostatic preparation in the prevention and 
treatment of mammary cancer. 
Summary of the invention consists in the 
synthesis of a new coordinative compound of 
copper with 2-benzoylpyridine thiosemicarba-
zone, di(µ-S)-bis{chloro-[phenyl(pyridine-2-yl) 
methanone-thiosemicarbazonato(1-)]-copper} 
of formula: 
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N C
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manifesting the property of inhibiting the pro-
liferation of mammary cancer T-47D cells. 
The technical result is to increase the range 
of coordinative compounds with anticancer ac-
tivity, which at a concentration of 10-6 mol/L is 
about 4 times higher than the similar charac-
teristics of the closest analogue from the 
class of copper thiosemicarbazonates. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Ди(µ-S)-бис{хлоро-[фенил(пиридин-2-ил) 
метанон-тиосемикарбазонато(1-)]медь} про-
являющий свойство ингибитора проли-
ферации клеток T-47D рака молочной 
железы 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к биологически активному 
комплексу меди с тиосемикарбазонами, 
который может найти применение в меди-
цине как цитостатик при профилактике и 
лечении рака молочной железы.  
Сущность изобретения заключается в 
синтезе нового координационного соеди-
нения меди с тиосемикарбазоном 2-бен-
зоилпиридина, ди(µ-S)-бис{хлоро-[фенил 
(пиридин-2-ил)метанон-тиосемикарбазонато 
(1-)]-меди} формулы: 
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который проявляет свойство ингибирова-
ния пролиферации клеток T-47D рака мо-
лочной железы. 
Технический результат заключается в 
расширении гаммы координационных со-
единений с противораковой активностью, 
которая при концентрации 10-6 

моль/л 
примерно в 4 раза превосходит аналогич-
ные характеристики ближайшего аналога 
из класса тиосемикарбазонатов меди. 

 
 П. формулы: 2 
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(54) [(2-Carbamotioilhidrazon)propionato(2-)]- 
(4-aminobenzensulfamid)cupru, care ma-
nifest ă activitate antimicrobian ă faţă de 
bacteriile din genul Bacillus cereus 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la un compus coordinativ al cuprului 
biologic activ din clasa tiosemicarbazonaţilor.  
Esenţa invenţiei constă în sinteza unui nou 
compus al cuprului cu doi liganzi biologic ac-
tivi [(2-carbamotioilhidrazon)propionato(2-)]-
(4-aminobenzensulfamid)cupru cu formula:  
 

Cu
O

N
N

S

H2NO

H3C NH2

S

O

O

NH2

 

Compusul manifestă activitate bacteriostatică 
şi bactericidă înaltă faţă de bacteriile din ge-
nul Bacillus cereus. Datorită acestor pro-
prietăţi el poate găsi aplicare în medicină şi 
medicina veterinară în calitate de preparat 
antimicrobian. 
Rezultatul constă în aceea că noul compus 
manifestă activitate antimicrobiană faţă de 
bacteriile din genul Bacillus cereus de 
33…156 ori mai înaltă decât furacilina şi 
aproximativ de 1·105 ori mai înaltă decât 
analogul structural - complexul cuprului cu  
tiosemicarbazona 2-formilpiridinei. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) [(2-Carbamotioylhydrazone)propionato(2-)]-
(4-aminobenzenesulfonamide)copper, mani-
festing antimicrobial activity against bacte-
ria of the genus Bacillus cereus 

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to a coordinative compound of 
biologically active copper from the class of 
thiosemicarbazonates. 
Summary of the invention consists in the 
synthesis of a new compound of copper with 
two biologically active ligands [(2-carbamo-
tioylhydrazone)propionato(2-)]-(4-aminoben-
zenesulfonamide)copper of formula: 

 

Cu
O

N
N

S

H2NO

H3C NH2

S

O

O

NH2

 

 

The compound manifests high bacteriostatic 
and bactericidal activity against bacteria of 
the genus Bacillus cereus. Due to these 
properties it can be used in medicine and ve-
terinary medicine as an antimicrobial drug. 
The result consists in that the new compound 
manifests antimicrobial activity against bacte-
ria of the genus Bacillus cereus 33…156 
times higher than furacin and approximately 
1·105 times higher than the structural analo-
gue – the copper complex with 2-formyl-
pyridine thiosemicarbazone. 
 

  Claims: 2 
* 

*     * 
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(54) [(2-Карбамотиоилгидразон)пропионато(2-)]-
(4-aминобензолсульфамид)медь, прояв-
ляющий противомикробную активность 
по отношению к бактериям вида Bacillus 
cereus 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к биологически активному 
координационному соединению меди клас-
са тиосемикарбазонатов.  
Сущность изобретения заключается в син-
тезе нового соединения меди с двумя био-
логически активными лигандами [(2-кар-
бамотиоилгидразон)пропионато(2-)]-(4-ами-
нобензолсульфамид)меди формулы: 

Cu
O

N
N

S

H2NO

H3C NH2

S

O

O

NH2

 

Соединение проявляет высокую бакте-
риостатическую и бактерицидную актив-
ность по отношению к бактериям вида Ba-
cillus cereus. Благодаря этим свойствам 
оно может найти применение в медицине 
и ветеринарии в качестве противомикроб-
ного препарата. 
Результат заключается в том, что новое 
соединение проявляет противомикробную 
активность по отношению к бактериям ви-
да Bacillus cereus в 33…156 раза более 
высокую, чем фурацилин и примерно на 5 
порядков выше, чем структурный аналог - 
комплекс меди с тиосемикарбазоном  
2-формилпиридина. 

 
 П. формулы: 2 
 
 

 
(11) 4134 (13) B1 
(51) Int. Cl.: F16J 1/00 (2006.01)  

F16J 9/08 (2006.01)  
F02F 5/00 (2006.01)  

(21) a 2010 0021 
(22) 2010.02.15 
(71)(72)(73) RASSOHIN Ion, MD 
(54) Piston al motorului cu ardere intern ă 
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de 

motoare, şi anume la motoarele cu ardere in-
ternă. 
Pistonul motorului cu ardere internă conţine 
un segment de compresiune amplasat într-o 
canelură, executată în capul pistonului, com-
pus din două segmente exterioare (1, 2) cu 

îmbinări şi un al treilea segment interior (3) 
cu îmbinare, grosimea căruia este egală cu 
grosimea celor două segmente exterioare (1, 
2). Suplimentar în capul pistonului, la nivelul 
canelurii, perpendicular axei pistonului sunt 
executate canale străpunse (4, 5) care se 
intersectează sub un unghi de 45° sau 90° şi 
comunică cu canalele (6, 7), executate para-
lel axei pistonului, simetric, care comunică cu 
camera de ardere. 
Rezultatul tehnic constă în ermetizarea 
constantă a camerei de ardere pentru întreg 
termenul de exploatare a segmentelor exte-
rioare de compresiune. 

 
  Revendicări: 1 

  Figuri: 2 
* 

*     * 
(54) Internal combustion engine piston 
(57) The invention relates to the field of propulsion 

engineering, namely to internal combustion 
engines. 
The internal combustion engine piston com-
prises a compression ring placed in a 
groove, made in the piston head, consisting 
of two outer rings (1, 2) with joints and a third 
inner ring (3) with joint, the thickness of 
which is equal to the thickness of the two 
outer rings (1, 2). Additionally in the piston 
head, at the level of the groove, perpendicu-
lar to the axis of the piston are made through 
channels (4, 5), intersecting at an angle of 
45° or 90° and communicating with the 
channels (6, 7), made parallel to the axis of 
the piston, symmetrically, which communi-
cate with the combustion chamber. 
The technical result consists in the perma-
nent sealing of the combustion chamber for 
the entire service life of the outer compres-
sion rings. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Поршень двигателя внутреннего сгорания 
(57) Изобретение относится к области двига-

телестроения, а именно к двигателям 
внутреннего сгорания. 
Поршень двигателя внутреннего сгорания 
содержит расположенное в канавке, вы-
полненной в головке поршня, компресси-
онное кольцо, состоящее из двух наруж-
ных колец (1, 2) со стыками и третьего 
внутреннего кольца (3) со стыком, толщи-
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на которого равна толщине двух наруж-
ных колец (1, 2). Дополнительно в головке 
поршня, на уровне канавки, перпендику-
лярно оси поршня выполнены сквозные 
каналы (4, 5), пересекающиеся под углом 
45° или 90° и сообщающиеся с каналами 
(6, 7), выполненными параллельно оси 
поршня, симметрично, которые сообща-
ются с камерой сгорания.  
Технический результат состоит в постоян-
ной герметизации камеры сгорания для 
всего срока эксплуатации наружных ком-
прессионных колец. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 

 
(11) 4135 (13) B1 
(51) Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)  

G06K 1/12 (2006.01)  
G06K 3/00 (2006.01)  
B05D 1/02 (2006.01)  
B41M 5/00 (2006.01)  

(21) a 2010 0009 
(22) 2010.01.19 
(71)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, 

MD 
(72)  ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, 

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

identificare pe obiecte 
(57) Invenţia se referă la domeniul aplicării marca-

jelor de identificare, şi anume la procedee de 
aplicare a marcajelor de identificare pe obi-
ecte, executate atât din materiale electro-
conductoare, cât şi din materiale dielectrice. 
Procedeul de aplicare a marcajelor de identi-
ficare pe obiecte include imprimarea pe ob-
iect a unui set de marcaje de identificare (1), 
formate din numere de identificare (2) şi grile  
 

informaţionale de coordonate (3), cu aplica-
rea ulterioară pe acestea a imaginilor nere-
productibile, executate prin pulverizarea unui 
lichid în formă de picături polidisperse (5) cu 
ajutorul unui dispersor (4), amplasat deasu-
pra setului de marcaje de identificare (1). În 
calitate de lichid este selectată o substanţă, 
care după uscare formează pe suprafaţa 
marcajelor (1) pete durabile. 

 
  Revendicări: 5 

  Figuri: 1 
* 

*     * 
(54) Method for applying identification tags on 

objects 
(57) The invention relates to the field of applica-

tion of identification tags, namely to methods 
for applying identification tags on objects 
made of both current-conducting and dielec-
tric materials. 
The method for applying identification tags 
on objects includes imprinting on an object a 
set of identification tags (1), consisting of 
identification numbers (2) and information 
coordinate grids (3), with subsequent appli-
cation thereon of non-reproducible images, 
made by spraying a liquid in the form of po-
lydispersed droplets (5) by means of a dis-
persant (4), placed above the set of identifi-
cation tags (1). As liquid is selected a sub-
stance, which after drying forms on the sur-
face of tags (1) stubborn stains. 
 

  Claims: 5 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ нанесения идентификационных 
меток на объекты 

(57) Изобретение относится к области нанесе-
ния идентификационных меток, а именно 
к способам нанесения идентификацион-
ных меток на объекты, выполненные как 
из электропроводящих, так и из диэлек-
трических материалов. 
Способ нанесения идентификационных 
меток на объекты включает отпечатыва-
ние на объект набора идентификацион-
ных меток (1), состоящих из идентифика-
ционных номеров (2) и информационных 
координатных сеток (3), с последующим 
нанесением на них невоспроизводимых 
картинок, выполненных распылением  
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жидкости в виде полидисперсных капель 
(5) диспергатором (4), расположенным 
над набором идентификационных меток 
(1). В качестве жидкости выбирают веще-
ство, которое после высыхания образует 
на поверхности меток (1) стойкие пятна. 

  
П. формулы: 5 

 Фиг.: 1 
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FF9Y Brevete de inven ţie  
de scurt ă durat ă acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты 

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 422 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 17/02 (2006.01)  
(21) s 2011 0036 
(22) 2010.07.27 
(62) s 2010 0130, 2010.07.27 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIIN-

ŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72)  BOGDAN Ion, MD 
(54) Procedeu de formare direc ţionat ă a sis-

temului radicular la butucul de vi ţă-de-vie 
permutabil 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
viticultură, în special la un procedeu de for-
mare direcţionată a sistemului radicular la 
butucul de viţă-de-vie permutabil. 
Procedeul, conform invenţiei, constă în plan-
tarea butucului de viţă-de-vie într-un contai-
ner fără fund de formă tronconică, format cu 
ajutorul unui tub conic, asamblat din două 
părţi simetrice, în care se amplasează nişte 
drenuri şi un substrat. Apoi se umezeşte 
substratul, se înlătură tubul conic după aşe-
zarea substratului, se înfăşoară acesta cu o 
fâşie de folie de polietilenă, după care se sa-
pă o groapă cu adâncimea de 25 cm şi dia-
metrul cu 5 cm mai mic decât diametrul părţii 
bazale a containerului, la fundul căreia se 
amplasează o sârmă cu formarea unui cerc, 
un capăt al căreia se fixează de un ţăruş, iar 
celălalt rămâne liber în exterior şi se umple 
groapa cu sol. Containerul se instalează 
deasupra gropii cu muşuroirea ulterioară, 
după care peste fiecare doi ani, începând cu 
anul trei după plantare, primăvara se efectu-
ează tăierea  rădăcinilor verticale prin trage-
rea capătului liber al sârmei cu formarea unei 
tălpi radiculare a butucului. 
Rezultatul constă în asigurarea condiţiilor pen-
tru extinderea maximă a rădăcinilor de schelet 
în volum restrâns de substrat, reducerea stre-
sului plantei în procesul de permutare şi asi-
gurarea posibilităţii de permutare a plantei în 
orice moment al perioadei de cultivare. 

 
  Revendicări: 5 

  Figuri: 2 
* 

*     * 
(54) Process for directional formation of the 

root system in a portable vine   
(57) The invention relates to agriculture, namely 

to viticulture, in particular to a process for di-
rectional formation of the root system in a 
portable vine. 

The process, according to the invention, 
consists in planting the vine in a container 
without bottom in the shape of a truncated 
cone, formed by a conical tube, composed of 
two symmetrical parts, in which are placed 
drains and a substrate. Then is moistened 
the substrate, is removed the conical tube af-
ter subsidence of the substrate, it is wrapped 
up in a strip of polyethylene film, and then is 
dug a hole of a depth of 25 cm and a diame-
ter of 5 cm smaller than the diameter of the 
basal part of the container, at the bottom of 
which is placed a wire with the formation of a 
circle, one end of which is fastened to a 
stake and the other is left free on the outside 
and is filled the hole with soil. The container 
is set above the hole with subsequent ear-
thing up, afterwards every two years, starting 
from the third year after planting, in the 
spring is carried out the pruning of vertical 
roots by pulling the free end of the wire with 
the formation of the root base of the vine. 
The result consists in providing conditions for 
the maximum distribution of skeletal roots in 
a limited volume of substrate, reducing the 
plant stress in the permutation process and 
providing the possibility of plant permutation 
at any moment of the cultivation period. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ направленного формирования 
корневой системы у переносного вино-
градного куста 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-
ству, а именно к виноградарству, в частно-
сти к способу направленного формирования 
корневой системы у переносного виноград-
ного куста. 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
высаживании виноградного куста в контей-
нер без дна в форме усеченного конуса, 
сформированный с помощью конического 
туба, составленного из двух симметричных 
частей, в который размещаются дрены и 
субстрат. Затем субстрат увлажняют, устра-
няют конический туб после оседания суб-
страта, обертывют его полосой полиэтиле-
новой пленки, после чего  выкапывают яму 
глубиной 25 см и диаметром на 5 см мень-
ше диаметра базальной части контейнера, 
на дно которой размещают проволоку с об-
разованием круга, один конец которой кре-
пят к колу, а другой оставляют свободным 
снаружи и заполняют яму почвой. Контей-
нер устанавливают поверх ямы с после-
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дующим окучиванием, после чего каждые 
два года, начиная с третьего года после по-
садки, весной выполняют обрезку верти-
кальных корней путем вытягивания свобод-
ного конца проволоки с формированием 
корневой подошвы куста.  
Результат состоит в обеспечении условий 
для максимального распространения скелет-
ных корней в ограниченном объеме субстра-
та, снижении стресса растения в период пе-
реноса и обеспечении возможности переноса 
растения в любой момент периода культиви-
рования. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 2 
 
 

 
(11) 423 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 18/02 (2006.01)  

A61M 35/00 (2006.01)  
(21) s 2011 0061 
(22) 2011.03.22 
(71)(72)(73) PALADE Valeriu, MD; CERNAT Victor, 

MD; ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD 
(54) Dispozitiv şi metod ă de tratament al mela-

nomului pielii 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

oncologie şi poate fi utilizată pentru trata-
mentul melanomului.  
Dispozitivul pentru tratamentul melanomului 
pielii constă din trei tuburi amplasate unul în 
interiorul altuia cu un interstiţiu de 1 cm şi 
fixate cu ajutorul unor fixatoare rigide, 
totodată capetele inferioare ale tuburilor sunt 
amplasate în acelaşi plan, iar cele superioare 
în planuri diferite, capătul superior al tubului 
intern (1) este situat mai sus decât capătul 
superior al tubului extern (3), iar capătul su-
perior al tubului intermediar (2) este situat la 
mijlocul distanţei dintre capetele superioare 
ale tuburilor extern şi intern.  
Metoda de tratament al melanomului pielii se 
efectuează în trei etape, la prima etapă în 
interstiţiul dintre tubul extern şi cel interme-
diar al dispozitivului menţionat se aplică 
agentul criogen, la a doua etapă agentul 
criogen se aplică în interstiţiul dintre tubul in-
termediar şi cel intern şi la a treia etapă 
agentul criogen se aplică în tubul intern, fie-
care etapă durează 1…2 min şi se repetă de 
2…3 ori cu un interval de 5…10 min. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device and method for treating the skin 
melanoma 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
oncology and may be used for the treatment 
of melanoma. 
The device for treating the skin melanoma 
consists of three tubes set into each other 
with a gap of 1 cm and fixed with rigid 
clamps, at the same time the lower ends of 
the tubes are located in the same plane and 
the upper ones in different planes, the upper 
end of the inner tube (1) is located higher 
than the upper end of the outer tube (3), 
while the upper end of the middle tube (2) is 
located in the middle of the distance between 
the upper ends of the outer and inner tubes. 
The method for treating the skin melanoma 
consists in that on the skin is applied the 
mentioned device, afterwards follow three 
stages of treatment with cryogenic agent 
which is introduced in the first stage in the 
gap between the outer and middle tube, in 
the second stage the cryogenic agent is used 
in the gap between the middle and inner tube 
and in the third stage the cryogenic agent is 
introduced in the inner tube, each stage lasts 
1…2 minutes and is repeated 2…3 times at 
an interval of 5…10 min. 
 

  Claims: 2 

  Fig.: 1 
* 

*     * 
(54) Устройство и метод лечения меланомы 

кожи 
(57) Изобретение относится к медицине, в ча-

стности к онкологии и может быть исполь-
зовано для лечения меланомы.  
Устройство для лечения меланомы кожи 
состоит из трех трубок, установленных 
одна в другой с зазором в 1 см и фикси-
рованных при помощи жестких фиксато-
ров, при этом нижние концы трубок рас-
положены в одной плоскости, а верхние в 
разных плоскостях, верхний конец внут-
ренней трубки (1) расположен выше, чем 
верхний конец внешней трубки (3), а верх-
ний конец средней трубки (2) расположен 
посередине расстояния между верхними 
концами внешней и внутренней трубки.  
Метод лечения меланомы кожи, осущест-
вляется в три этапа, на первом этапе в 
зазор между внешней и средней трубкой 
упомянутого устройства применяют крио-
генный агент, на втором этапе криогенный 
агент применяют в зазор между средней и 
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внутренней трубкой и на третьем этапе 
криогенный агент применяют во внутрен-
нюю трубку, каждый этап длится 1…2 мин 
и повторяют 2…3 раза с интервалом в 
5…10 мин. 

 
П. формулы: 2 
Фиг.: 1 
 
 

 
 
 

 
(11) 424 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61N 5/02 (2006.01)  

A61B 18/18 (2006.01)  
A61K 35/30 (2006.01)  
A61K 36/00 (2006.01)  
A61P 1/02 (2006.01)  

(21) s 2010 0140 
(22) 2010.09.06 
(71)(73) FALA Valeriu, MD 
(72)   FALA Valeriu, MD; CHIRIAC Ala, MD;  

TIMONIN Alexandr, MD; FALA Valentina, MD 
(54) Metodă de tratament al afec ţiunilor paro-

don ţiului 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

stomatologie şi poate fi utilizată pentru tra-
tamentul afecţiunilor parodontale.  
Conform invenţiei, metoda revendicată constă 
în aceea că se înlătură factorii traumatizanţi lo-
cali, apoi zilnic, pe parcursul a 8…12 zile, se 
acţionează consecutiv cu radiaţie electromag-
netică în diapazonul de 53,57…60,12 GHz, 
câte 2..3 min asupra punctelor de ieşire ale 
ramurilor II şi III ale nervului trigemen şi câte 
10…15 min asupra regiunii parodonţiului 
afectat, concomitent, în regiunea joncţiunii 
muco-gingivale, în primele 3 zile, apoi peste 
fiecare 2 zile se administrează Traumel C − 
2,2 ml şi Mucosa compositum − 2,2 ml, 5 injec-
ţii, iar intramuscular o dată în 3 zile se adminis-
trează Cerebrum compozitum H − 2,2 ml, 3 in-
jecţii, totodată per os se administrează câte 10 
picături de Verticogel, de 2…3 ori, zilnic, iar lo-
cal se fac aplicaţii cu un amestec care conţine 

10…15 g de Enterosgel şi 2,2 ml de Traumel C, 
câte 15…20 min, timp de 14…16 zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treatment of period оntium di-
seases 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
dentistry and can be used for the treatment 
of periodontium diseases. 
According to the invention, the claimed me-
thod consists in that there are eliminated the 
local traumatic factors, then daily, during 
8…12 days, are acted consecutively with 
electromagnetic radiation in the range of 
53.57…60.12 GHz, 2…3 minutes on the exit 
points of the II-nd and III-rd branches of the 
trigeminal nerve and 10…15 minutes on the 
region of the affected periodontium, concomi-
tantly in the region of the transition fold, in 
the first 3 days, then every 2 days is adminis-
tered Traumel C − 2.2ml and Mucosa com-
positum − 2.2ml, 5 injections, and intramus-
cularly once every 3 days is administered 
Cerebrum compozitum H − 2.2 ml, 3 injec-
tions, at the same time per os is administered 
10 drops of Verticogel, 2…3 times, daily, and 
topically are made applications with a mix-
ture containing 10…15 g of Enterosgel and 
2.2 ml of Traumel C, 15…20 minutes, during 
14…16 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения заболеваний пародонта 
(57) Изобретение относится к медицине, в ча-

стности к стоматологии и может быть ис-
пользовано для лечения заболеваний па-
родонта.  
Согласно изобретению, заявленный ме-
тод состоит в том, что устраняют местные 
травмирующие факторы, затем ежеднев-
но на протяжении 8…12 дней, воздейст-
вуют последовательно электромагнитным 
излучением в диапазоне 53,57…60,12 ГГц, 
по 2…3 мин на точки выхода II-й и III-ей 
ветви тройничного нерва и по 10…15 мин 
на область пораженного пародонта, одно-
временно в область переходной складки в 
первые 3 дня, затем через каждые 2 дня 
вводят Traumel C − 2,2 мл и Mucosa com-
positum − 2,2 мл, 5 инъекций, а внутри-
мышечно один раз в 3 дня вводят Cere-
brum compozitum H − 2,2 ml, 3 инъекций, 
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при этом per os применяют по 10 капель 
Verticogel, 2…3 раза, ежедневно, а местно 
делают аппликации со смесью, содержа-
щей 10…15 г Enterosgel и 2,2 мл Traumel C, 
по 15…20 мин, в течение 14…16 дней. 

 
 П. формулы: 1 
 
 

 
(11) 425 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B02B 1/04 (2006.01)  

B02B 1/08 (2006.01)  
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(21) s 2010 0134 
(22) 2010.08.02 
(71)(73) CEBOTARI Mihail, MD 
(72)  CEBOTARI Mihail, MD; PODLISNIC Valentin, 

MD; CONICOV Larisa, MD; CEBOTARI  
Dumitru, MD; CEBOTARI Daniela, MD; 
PODLISNIC Marin, MD; PODLISNIC Serghei, 
MD; MITROFAN Olesea, MD; MITROFAN 
Andrian, MD 

(54) Procedeu de ob ţinere a masei de cereale, 
pâine f ără drojdie, biscui ţi, turte dulci şi 
chec fabricate din mas ă de cereale 

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 
anume la un procedeu de obţinere a masei 
de cereale, precum şi la pâine fără drojdie, 
biscuiţi, turte dulci şi chec fabricate cu utiliza-
rea acesteia. 
Procedeul de obţinere a masei de cereale 
prevede curăţarea superficială a boabelor 
decorticate sau nedecorticate cu tegument şi 
cu stratul hialin nevătămat, înmuierea pre-
liminară a cerealelor în apă provenită prin 
dezgheţ la temperatura de 26…36°C timp de 
10…12 ore, germinarea boabelor în apă 
îmbogăţită cu oxigen cu concentraţia de 
15…35 mg/l timp de 4…6 ore la temperatura 
de 16…26°C în raportul boabe:apă îmbo-
găţită cu oxigen de 1:1 până la apariţia plan-
tulelor de 1,0…1,2 mm, dezinfectarea boabe-
lor germinate în apă argintată cu concen-
traţia ionilor de argint de 0,10…0,15 mg/l la 
temperatura de 16…26°C timp de 1…3 ore, 
fărâmiţarea boabelor germinate la tempera-
tura de 20…25°C până la particule de cel 
mult 1,0…1,2 mm şi amestecarea acestora. 
Rezultatul constă în reducerea duratei pro-
cesului de producere, sporirea valorii biolo-
gice şi ameliorarea calităţii produsului finit. 

 
  Revendicări: 7 

* 
*     * 

(54) Process for producing grain mass, unlea-
vened bread, biscuits, gingerbread and 
cake prepared from the grain mass 

(57) The invention relates to the food industry, 
namely to a process for producing grain 
mass, as well as to unleavened bread, bis-
cuits, gingerbread and cake prepared with 
the use thereof. 
The process for producing grain mass pro-
vides for the surface cleaning of the hulled or 
unhulled grains with seed coat and with the 
intact hyaline layer, pre-soaking of seeds in 
water from melted snow at a temperature of 
26…36° for 10…12 hours, germination of 
seeds in water enriched with oxygen in the 
concentration of 15…35 mg/l during 4…6 
hours at a temperature of 16…26°C in the ra-
tio grain:water enriched with oxygen of 1:1 un-
til the appearance of shoots of 1.0 …1.2 mm, 
disinfection of germinated grains in silver  
water with the concentration of silver ions  
of 0.10…0.15 mg/l at a temperature of 
16…26°C during 1…3 hours, grinding of 
germinated grains at a temperature of 
20…25°C up to the particle size of at most 
1.0…1.2 mm and mixing thereof. 
The result consists in reducing the length of 
the production process, increasing the bio-
logical value and improving the quality of the 
finished product. 

 
  Claims: 7 

* 
*     * 

(54) Способ получения зерновой массы, без-
дрожжевой хлеб, печенье, пряники и 
кекс приготовленные из зерновой массы 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способу полу-
чения зерновой массы, а также к бездрож-
жевому хлебу, печенью, пряникам и кексу 
приготовленным с ее использованием. 
Способ получения зерновой массы преду-
сматривает поверхностную очистку ше-
лушенного или нешелушенного зерна с 
семенной оболочкой и с неповрежденным 
хиалиновым слоем, предварительное за-
мачивание зерна в талой воде при темпе-
ратуре 26…36°С в течение 10…12 час, 
проращивание зерна в воде обогащенной 
кислородом в концентрации 15…35 мг/л в 
течение 4…6 час при температуре 
16…26°С в соотношении зерно:вода обо-
гащенная кислородом 1:1 до появления 
ростков в 1,0…1,2 мм, дезинфицирование 
пророщенного зерна в серебряной воде при 
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концентрации ионов серебра 0,10…0,15 мг/л 
при температуре 16…26°С в течение 1…3 
час, измельчение пророщенного зерна при 
температуре 20…25°С до размера частиц не 
более 1,0…1,2 мм и их смешивание. 
Результат состоит в сокращении продолжи-
тельности производственного процесса, по-
вышении биологической ценности и улучше-
нии качества готовой продукции. 

 
 П. формулы: 7 
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(72)  PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, 

MD; PARAMONOV Anatolii, MD; COVALI 
Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de prelucrare electrochimic ă 

dimensional ă combinat ă cu laser a me-
talelor  

(57) Invenţia se referă la tehnologiile electrochi-
mice dimensionale de prelucrare a metalelor 
şi poate fi utilizată în industria construcţiilor 
de maşini, de exemplu, construcţia de avioa-
ne şi de aparate. 
Procedeul de prelucrare electrochimică 
dimensională combinată cu laser a metalelor 
include dizolvarea anodică a metalelor în 
electrolit cu aplicarea concomitentă a ra-
diaţiei electromagnetice în impulsuri de la un 
laser (4). Aplicarea radiaţiei electromagnetice 
se realizează de-a lungul spaţiului dintre 
electrozi în direcţia mişcării electrolitului. 
Totodată spaţiul dintre electrozi se scanează 
cu ajutorul unui laser (6) de putere mică cu 
determinarea stării penei de abur-gaz (3), 
informaţia fiind transmisă la un bloc de co-
mandă (7), care corectează puterea, lungi-
mea de undă şi focarul laserului (4). 
Rezultatul tehnic al procedeului constă în 
mărirea preciziei prelucrării electrochimice 
dimensionale a metalelor. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for electrochemical dimensional 
laser-combined working of metals  

(57) The invention relates to electrochemical dimen-
sional metal working technologies and can be 
used in the engineering industry, for example, 
aircraft building and instrument engineering. 
The process for electrochemical dimensional 
laser-combined working of metals includes 
anodic dissolution of metals in an electrolyte 
with the simultaneous imposition of a pulsed 
electromagnetic radiation from a laser (4). 
Imposition of the electromagnetic radiation is 
carried out along the interelectrode space in 
the electrolyte moving direction. At the same 
time the interelectrode space is scanned by a 
low-power laser (6) with the definition of state 
of the steam-gas wedge (3), transmitting the 
information to a control unit (7), which ad-
justs the power, wavelength and focus of the 
laser (4). 
The technical result of the process consists 
in increasing the accuracy of electrochemical 
dimensional working of metals. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ электрохимической размерной 
обработки металлов совмещенной с 
лазерной 

(57) Изобретение относится к электрохимиче-
ским размерным технологиям обработки 
металлов и может применяться в маши-
ностроительной промышленности, напри-
мер, авиастроении и приборостроении. 
Способ электрохимической размерной об-
работки металлов совмещенной с лазер-
ной включает анодное растворение ме-
таллов в электролите с одновременным 
наложением импульсного электромагнит-
ного излучения от лазера (4). Наложение 
электромагнитного излучения осуществ-
ляют вдоль межэлектродного промежутка 
по направлению движения электролита. 
При этом межэлектродный промежуток 
сканируют посредством лазера (6) малой 
мощности с определением состояния па-
рогазового клина (3), передавая инфор-
мацию на блок управления (7), который 
корректирует мощность, длину волны и 
фокус лазера (4). 
Технический результат способа состоит в 
повышении точности электрохимической 
размерной обработки металлов. 
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 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 

 
(11) 427 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B28B 1/08 (2006.01)  

B28B 3/04 (2006.01)  
E04C 1/00 (2006.01)  

(21) s 2011 0004 
(22) 2010.12.23 
(71)(73) "VLANIX - SM" S.R.L., MD 
(72)  BRODSCHII Vadim, RU; COVBASIUC Xenia, 

MD; BRODSCHII Vladimir, MD 
(74) SCOROGONOV Anatolii 
(54) Procedeu de fabricare a blocului de perete 

din amestecuri vârtoase de beton şi utilaj 
de fasonare pentru realizarea acestuia 

(57) Invenţia se referă la producerea materialelor 
şi articolelor de construcţie, în particular, a 
blocurilor de perete, fabricate din amestecuri 
vârtoase de beton prin vibropresare volume-
trică, care pot fi utilizate pentru înălţarea pe-
reţilor exteriori ai clădirilor de locuit, industria-
le, publice şi ale altor construcţii. 
Procedeul de fabricare a blocului de perete 
include prepararea concomitentă a ameste-
curilor vârtoase de beton, obişnuit şi cel puţin 
unul decorativ. Înainte de umplerea matricei 
cu aceste amestecuri în ea, vizavi de cel pu-
ţin un perete al matricei, care fasonează su-
prafaţa frontală a blocului, se instalează o 
construcţie despărţitoare demontabilă, care 
împarte matricea în cavităţi, una dintre care, 
cea formată între peretele matricei şi con-
strucţia despărţitoare demontabilă pentru 
formarea stratului de faţadă vertical, la care 
suprafaţa exterioară este suprafaţa frontală a 
blocului, se umple cu amestec decorativ, iar 
cealaltă cavitate a matricei – cu amestec 
obişnuit. După umplerea matricei cu ames-
tecuri, din ea se înlătură construcţia despărţi-
toare demontabilă, se îndesează în ea ames-
tecurile prin vibrare de scurtă durată, apoi se 
completează cu amestec decorativ, se efec-
tuează formarea blocului prin vibropresarea 
amestecurilor în matrice, decofrarea imediată 
şi extragerea blocului. 

Utilajul de fasonare al vibropresei pentru fa-
bricarea blocului de perete de formă com-
pactă sau cu goluri din amestecuri vârtoase 
de beton conţine matrice (11) fără fund, in-
stalată pe un pod de turnare demontabil (12) 
şi poanson (7). Matricea (11) este executată 
în formă de cutie cu pereţi de fasonare uniţi 
rigid între ei – cu doi pereţi frontali (13) cu 
elemente de fixare (14) a matricei (11) pe 
vibropresă, şi cu doi longitudinali (15). Matri-
cea (11) utilajului de fasonare al vibropresei 
este dotată suplimentar cu cel puţin o con-
strucţie despărţitoare demontabilă (18), care 
include un element despărţitor (19) cu capac 
rabatabil (21) şi suporturi (20), instalat în in-
teriorul matricei (11) vizavi de cel puţin unul 
dintre pereţii acesteia, care fasonează supra-
faţa frontală a blocului, cu un joc, egal cu 
lungimea suportului (20). 

 
  Revendicări: 9 
  Figuri: 12 

* 
*     * 

(54) Process for manufacture of the wall block 
of rigid concrete mixes and molding 
equipment for realization thereof 

(57) The invention relates to the production of 
building materials and products, particularly 
of wall blocks, made of rigid concrete mixes 
by volumetric vibrocompression, which can 
be used for the erection of outside walls of 
residential, industrial, public buildings and 
other structures. 
The process for manufacture of the wall 
block includes the simultaneous preparation 
of rigid concrete mixes, ordinary and at least 
one decorative. Before filling the matrix with 
these mixes into it, vis-a-vis at least one wall 
of the matrix, shaping the front surface of the 
block, is installed a removable partition de-
vice, which separates the matrix into cavities, 
one of which, formed between the matrix wall 
and removable partition device for the crea-
tion of the vertical facade layer, whose outer 
surface is the front surface of the block, is 
filled with a decorative mix, and the other 
cavity of the matrix − with ordinary mix. After 
filling the matrix with mixes, from it is re-
moved the removable partition device, are 
precipitated therein the mixes by short-term 
vibration, then is filled up with a decorative 
mix, is carried out molding of the block  by 
vibrocompression of mixes into the matrix, 
the immediate stripping and removal of the 
block. 
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The molding equipment of the vibropress for 
manufacture of the wall block of compact or 
hollow form of rigid concrete mixes contains 
a bottomless matrix (11), mounted on a re-
movable tray (12) and a punch (7). The ma-
trix (11) is made box-shaped with rigidly con-
nected to each other shaping walls − two end 
walls (13) with fasteners (14) of matrix (11) 
on the vibropress, and two longitudinal walls 
(15). The matrix (11) of the vibropress mold-
ing equipment is additionally equipped with 
at least one removable partition device (18), 
which includes a separating element (19) 
with a flap cover (21) and stops (20), 
mounted inside the matrix (11) vis-a-vis at 
least one of its walls, shaping the front sur-
face of the block, with a gap equal to the 
length of the stop (20). 

 
  Claims: 9 
  Fig.: 12 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления стенового блока 
из жестких бетонных смесей и фор-
моостнастка для его осуществления 

(57) Изобретение относится к производству 
строительных материалов и изделий, в ча-
стности стеновых блоков, изготавливаемых 
из жестких бетонных смесей объемным 
вибропрессованием, которые могут быть 
использованы для возведения наружных 
стен жилых, производственных, обществен-
ных зданий и других построек. 
Способ изготовления стенового блока 
включает одновременное приготовление 
жестких бетонных смесей, обычной и, по 
меньшей мере, одной декоративной. Перед 
заполнением матрицы этими смесями, в 
неё, напротив, по меньшей мере, одной 
стенки матрицы, формообразующей лице-
вую поверхность блока, устанавливают 
съемное перегородочное устройство, раз-
деляющее матрицу на полости, одну из ко-
торых, образованную между стенкой матри-
цы и съемным перегородочным устройст-
вом для создания вертикального фасадного 
слоя, у которого наружная поверхность яв-
ляется лицевой поверхностью блока, за-
полняют декоративной смесью, а другую 
полость матрицы – обычной смесью. После 
заполнения матрицы смесями, из нее уда-
ляют съемное перегородочное устройство, 
осаждают в ней смеси кратковременным 
вибрированием, затем пополняют декора-
тивной смесью, производят формование 
блока вибропрессованием смесей в матри-
це, немедленную распалубку и съём блока. 

Формоостнастка вибропресса для изго-
товления стенового блока полнотелой или 
пустотелой формы из жестких бетонных 
смесей содержит бездонную матрицу (11), 
установленную на сменном поддоне (12), 
и пуансон (7). Матрица (11) выполнена ко-
робчатой формы с жестко соединенными 
между собой формообразующими стенка-
ми − двумя торцевыми стенками (13) с 
элементами крепления (14) матрицы (11) 
на вибропрессе, и двумя продольными 
(15). Матрица (11) формоостнастки виб-
ропресса дополнительно снабжена, по 
меньшей мере, одним съемным перегоро-
дочным устройством (18), включающим 
разделительный элемент (19) с откидной 
крышкой (21) и упорами (20), установлен-
ный внутри матрицы (11) напротив, по 
меньшей мере, одной из ее стенок, фор-
мообразующих лицевую поверхность бло-
ка, с зазором, равным длине упора (20). 

 
 П. формулы: 9 
 Фиг.: 12 

 

 
 
 
(11) 428 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B43L 11/00 (2006.01)  

B43L 11/04 (2006.01)  
(21) s 2011 0141 
(22) 2010.02.01 
(67)* a 2010 0012, 20011.08.12 
(71)(72)(73) RASSOHIN Ion, MD 
(54) Mecanism pentru trasarea curbelor 
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în 

special la dispozitive şi instrumente pentru 
trasarea curbelor. 
Mecanismul pentru trasarea curbelor conţine 
un butuc (1), pe suprafaţa frontală a căruia 
sunt  executate caneluri circulare (2, 3, 4, 5), 
divizate prin renuri circulare (6, 7, 8, 9), în fi-
ecare fiind executată câte o gaură cu filet 
(10, 11, 12, 13), şi o culisă (19) cu o canelură 
străpunsă (20), executată de-a lungul ei, cu o 
lungime ce depăşeşte diametrul exterior al 
ultimei caneluri circulare (5), şi cu o gaură 
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străpunsă, deplasată spre unul din capetele 
culisei (19). Culisa (19) este legată cinematic 
cu butucul (1) printr-un prizon (14) cu o piuli-
ţă (16) şi o şaibă (15), amplasat prin canelu-
ra străpunsă (20) a culisei (19) în una din 
găurile cu filet (10, 11, 12, 13) ale butucului 
(1), şi printr-un ştift (17) cu cap şi piuliţa (18), 
piciorul căruia este fixat în gaura străpunsă a 
culisei (19), iar capul lui este amplasat în una 
din canelurile circulare (2, 3, 4, 5) ale butucu-
lui (1). Pe suprafaţa frontală a culisei (19) es-
te executată o gradaţie milimetrică, iar pe ce-
lălalt capăt al ei, pe suprafaţa laterală este fi-
xat un prelungitor glisant (22), în care este 
executată o canelură străpunsă, prin care, cu 
ajutorul unor şuruburi, prelungitorul (22) este 
fixat de culisă (19). La capătul prelungitorului 
este montată o bucşă (24) cu un şurub (25). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Curve tracing mechanism 
(57) The invention relates to mechanical engine-

ering, in particular to curve tracing devices 
and tools. 
The curve tracing mechanism contains a hub 
(1), on the end surface of which are made cir-
cular grooves (2, 3, 4, 5), separated by circu-
lar collars (6, 7, 8, 9), in each is made one 
threaded hole (10, 11, 12, 13), and a link (19) 
with a through groove (20), made along it, with 
a length exceeding the outer diameter of the 
last circular groove (5), and with a through 
hole, shifted to one of the ends of the link (19). 
The link (19) is kinematically connected to the 
hub (1) through a stud (14) with a nut (16) and 
a washer (15), mounted through the through 
groove (20) of the link (19) in one of the 
threaded holes (10, 11, 12 , 13) of the hub (1), 
and through a stud (17) with head and a nut 
(18), whose leg is fixed in the through hole of 
the link (19), and its head is located in one of 
the circular grooves (2, 3, 4, 5 ) of the hub (1). 
On the end surface of the link (19) are made 
millimetric graduations, and on the other end 
thereof, on the side surface is fixed a sliding 
extender (22), in which is made a through 
groove, through which, by means of bolts, the 
extender (22) is attached to the link (19). At 
the end of the extender is mounted a bush 
(24) with a screw (25). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Механизм для нанесения кривых 
(57) Изобретение относится к машинострое-

нию, в частности к устройствам и инстру-
ментам для нанесения кривых. 
Механизм для нанесения кривых содержит 
ступицу (1), на торцевой поверхности кото-
рой выполнены круговые проточки (2, 3, 4, 
5), разделенные круговыми буртиками (6, 7, 
8, 9), в каждом выполнено по одному резь-
бовому отверстию (10, 11, 12, 13), и кулису 
(19) со сквозным пазом (20), выполненном 
вдоль нее, с длиной превосходящей наруж-
ный диаметр последней круговой проточки 
(5), и со сквозным отверстием, смещенным к 
одному из концов кулисы (19). Кулиса (19) 
кинематически связана со ступицей (1), по-
средством шпильки (14) с гайкой (16) и шай-
бой (15), установленной через сквозной паз 
(20) кулисы (19) в одном из резьбовых от-
верстий (10, 11, 12, 13) ступицы (1), и по-
средством штифта (17) с головкой и гайкой 
(18),  ножка которого закреплена в сквозном 
отверстии кулисы (19), а его головка распо-
ложена  в одной из круговых проточек (2, 3, 
4, 5) ступицы (1). На торцевой поверхности 
кулисы (19) выполнены миллиметровые де-
ления, а на другом ее конце, на боковой по-
верхности закреплен раздвижной удлини-
тель (22), в котором выполнен сквозной паз, 
сквозь который, при помощи болтов, удли-
нитель (22) закреплен к кулисе (19). На кон-
це удлинителя смонтирована втулка (24) с 
винтом (25). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 

 

 
(11) 429 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C04B 28/00 (2006.01)  

C04B 28/04 (2006.01)  
C04B 28/20 (2006.01)  
C04B 40/00 (2006.01)  
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(21) s 2011 0063 
(22) 2011.03.23 
(71)(72)(73) RAPOPORT Beniamin, MD 
(54) Procedeu de preparare a amestecului us-

cat pentru construc ţie 
(57) Invenţia se referă la materiale de construcţie, 

în special la procedee de preparare a ames-
tecurilor uscate pentru construcţie, şi poate fi 
utilizată la prepararea mortarelor pentru lu-
crări de finisare şi de zidărie. 
Procedeul de preparare a amestecului uscat 
pentru construcţie include uscarea nisipului 
şi  amestecarea lui cu ciment şi suplimente-
modificatori. Uscarea nisipului se efectuează 
prin amestecarea lui cu var nestins în bulgări 
luat în cantitate necesară şi suficientă pentru 
obţinerea umidităţii higroscopice remanente, 
care nu depăşeşte 0,5% mas., după aceasta 
în amestecul uscat de nisip şi var stins se 
adaugă ciment şi suplimente-modificatori. 
Rezultatul tehnic constă în reducerea con-
sumului resurselor de combustibil şi energe-
tice, sporirea calităţii producţiei finite, micşo-

rarea cheltuielilor de producţie. 
 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for preparation of dry building 
mix 

(57) The invention relates to building materials, in 
particular to processes for preparation of dry 
building mixes, and can be used for the 
preparation of mortars for finishing and ma-
sonry works. 
The process for preparation of dry building 
mix includes drying of the sand and mixing 
thereof with cement and modifying additives. 
Drying of the sand is produced by mixing the-
reof with ball-quicklime mortgaged in an 
amount necessary and sufficient to achieve 
the residual hygroscopic moisture, not ex-
ceeding 0.5 mass %, then in the drained mix 
of sand and slaked lime is added cement and 
modifying additives. 
The technical result is to reduce the con-
sumption of fuel-energy resources, improve 
the quality of the finished product, and re-
duce the production costs. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 

(54) Способ приготовления сухой строи-
тельной смеси 

(57) Изобретение относится к строительным 
материалам, в частности к способам при-
готовления сухих строительных смесей, и 
может быть использовано при приготов-
лении растворов для отделочных и кла-
дочных работ. 
Способ приготовления сухой строитель-
ной смеси включает сушку песка и смеши-
вание его с цементом и модифицирую-
щими добавками. Сушку песка производят 
путем его смешивания с комовой негаше-
ной известью, закладываемой в количест-
ве, необходимом и достаточном для дос-
тижения остаточной гигроскопической влаж-
ности, не превышающей 0,5 мас.%, после 
чего в осушенную смесь песка и погашен-
ной извести добавляют цемент и моди-
фицирующие добавки. 
Технический результат состоит в умень-
шении потребления топливно-энергети-
ческих ресурсов, повышении качества го-
товой продукции, снижении производст-
венных затрат. 

 
 П. формулы: 1 

 

 

 
(11) 430 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G01N 25/18 (2006.01)  

H01L 35/00 (2006.01)  
H01L 35/28 (2006.01)  
H01L 35/32 (2006.01)  

(21) s 2011 0037 
(22) 2011.02.24 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII "D.Ghiţu" al AŞM, MD 
(72)  POPOVICI Nicolae, MD 
(54) Dispozitiv pentru m ăsurarea conductibili-

tăţii termice a materialelor termoelectrice 
în func ţie de temperatur ă cu ajutorul efec-
tului Peltier 

(57) Invenţia se referă la domeniul tehnicii de mă-
surare, şi anume la cercetările experimentale 
ale transportului de căldură în materialele 
termoelectrice, destinate funcţionării la tem-
peraturi ridicate. 
Dispozitivul pentru măsurarea conductibilităţii 
termice a materialelor termoelectrice în func-
ţie de temperatură cu ajutorul efectului Pel-
tier include o cameră de vid (10), amplasată  
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în interiorul unui încălzitor rezistiv (11) cu po-
sibilitatea deplasării acestuia de-a lungul 
camerei de vid (10), în cameră fiind am-
plasată o ramă de inox (9), în care sunt fixate 
două tuburi de inox (7), în care sunt situate 
tuburi de cuarţ (6), de acestea fiind fixate 
două fire de cuarţ (5), pe care sunt fixaţi 
electrozi de inox (2) în formă de manşon. În 
interiorul electrozilor (2) sunt fixate sonde, 
conductori de curent, termocupluri, turnate 
cu argint (4), între electrozi (2) fiind fixată 
proba de măsurat (1) cu capetele spoite. 
Între rama de inox (9) şi tuburile de inox (7) 
sunt amplasate tuburi de ceramică (8) pentru 
conductorii de curent. 
Rezultatul se obţine datorită faptului că sunt 
reduse scurgerile nesancţionate de energie 
termică, ceea ce este strict necesar pentru a 
menţine condiţiile adiabatice în procesul 
efectuării măsurătorilor la temperaturi înalte. 

 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 

*     * 
(54) Device for measuring the thermal conduc-

tion of thermoelectric materials depend-
ing on temperature using the Peltier effect 

(57) The invention relates to measurement tech-
nique, namely to experimental studies of 
heat transport in thermoelectric materials in-
tended for operation at elevated tempera-
tures. 
The device for measuring the thermal con-
duction of thermoelectric materials depend-
ing on temperature using the Peltier effect 
includes a vacuum chamber (10), located in-
side a resistive heater (11) with the possibili-
ty of its movement along the vacuum cham-
ber (10), in which is placed a stainless steel 
frame (9), in which are fixed two stainless 
steel tubes (7), in which are located quartz 
tubes (6), to which are attached two quartz 
wires (5), on which are installed stainless 
steel electrodes (2) in the form of sleeve. In-
side the electrodes (2) are fixed probes, cur-
rent-carrying wires, thermocouples, covered 
with silver (4), between the electrodes (2) be-
ing fixed a measurement specimen 1) with 
tinned edges. Between the stainless steel 
frame (9) and stainless steel tubes (7) are 
placed ceramic tubes (8) for the current-
carrying wires. 
 
 

The result is achieved due to the fact that are 
reduced the unauthorized leakages of ther-
mal energy, which is strictly necessary for 
maintenance of adiabatic conditions in the 
process of carrying out measurements at 
high temperatures. 

 
  Claims: 1 

  Fig.: 1 
* 

*     * 
(54) Устройство для измерения теплопро-

водности термоэлектрических мате-
риалов в зависимости от температуры 
с помощью эффекта Пельтье 

(57) Изобретение относится к области техники 
измерения, а именно к эксперименталь-
ным исследованиям переноса тепла в 
термоэлектрических материалах, предна-
значенных для работы при повышенных 
температурах. 
Устройство для измерения теплопровод-
ности термоэлектрических материалов в 
зависимости от температуры с помощью 
эффекта Пельтье включает вакуумную 
камеру (10), расположенную внутри рези-
стивного нагревателя (11) с возможностью 
его перемещения вдоль вакуумной каме-
ры (10), в которой размещена рама из не-
ржавеющей стали (9), в которой закреп-
лены две трубки из нержавеющей стали 
(7), в которых расположены кварцевые 
трубки (6), к которым прикреплены два 
провода из кварца (5), на которые уста-
новлены электроды из нержавеющей ста-
ли (2) в форме стакана. Внутри электро-
дов (2) закреплены зонды, токонесущие 
провода, термопары,  залитые серебром 
(4), между электродами (2)  зафиксирован 
образец для измерений (1) с лужеными 
краями. Между рамой из нержавеющей 
стали (9) и трубками из нержавеющей 
стали (7) расположены керамические 
трубки (8) для токонесущих проводов. 
Результат достигается за счет того, что 
уменьшены несанкционированные утечки 
тепловой энергии, что является строго 
необходимым для поддержания адиаба-
тических условий в процессе проведения 
измерений при высоких температурах. 

 
 П. формулы: 1 

 Фиг.: 1 
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(11) 430 (13) Y 

 
 
 

 
(11) 431 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H01Q 1/12 (2006.01)  

E04H 12/00 (2006.01)  
(21) s 2011 0064 
(22) 2011.03.24 
(71)(72)(73) CEAPA Grigore, MD; PRODAN Petru, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Dispozitiv de ancoraj 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

dispozitive de ancoraj, şi poate fi aplicată la 
instalarea, de exemplu, a sistemelor de an-
tene pe construcţiile clădirilor din piatră exis-
tente cu configuraţii curbilinii în plan: coşuri 
de fum, castele de apă, elevatoare etc. 
Dispozitivul de ancoraj conţine o grindă 
compusă, de-a lungul axei longitudinale a 
căreia sunt executate orificii pentru elemente 
de fixare (5) şi în partea centrală a căreia 
este fixată rigid o consolă (4). Grinda este 
executată dintr-un element central (1) şi 
două elemente laterale (2), care sunt unite 
între ele prin intermediul unor articulaţii (3). 
Elementele grinzii pot fi executate în secţiune 
cu profil U, totodată poliţele elementelor late-
rale (2) ale grinzii în locul de îmbinare cu 
elementul central (1) sunt amplasate între 
poliţele elementului central (1). 
Rezultatul tehnic constă în fixarea sigură a 
dispozitivului de ancoraj pe construcţiile clă-
dirilor existente cu configuraţie curbilinie în  
 

plan, precum şi în simplitatea confecţio- 

nării şi montării echipamentului cu diferite 
destinaţii. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Anchorage device 
(57) The invention relates to the construction, in 

particular to anchorage devices, and can be 
applied during installation, for example, of 
antenna systems on existing stone building 
structures with curved in plane configura-
tions: chimneys, water towers, elevators, etc. 
The anchorage device comprises a com-
pound beam, along the longitudinal axis of 
which are made holes for fastening elements 
(5) and in the central part of which is rigidly 
fixed a console (4). The beam is made of a 
central (1) and two lateral (2) elements, 
which are interconnected by hinges (3). 
The elements of the beam can be made in 
section in the form of channel irons, the 
flanges of the lateral elements (2) of the 
beam in the place of conjunction with the 
central element (1) being located between 
the flanges of the central element (1). 
The technical result consists in the safe fas-
tening of the anchorage device on existing 
building structures with curved configuration 
in plane, as well as in the ease of fabrication 
and erection of the equipment for various 
purposes. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Анкерное устройство 
(57) Изобретение относится к строительству, в 

частности к анкерным устройствам, и мо-
жет быть применено при установке, на-
пример, антенных систем на существую-
щие строительные каменные конструкции 
с криволинейными в плане очертаниями: 
дымовые трубы, водонапорные башни, 
элеваторы и т.п.  
Анкерное устройство содержит составную 
балку, вдоль продольной оси которой вы-
полнены отверстия под крепежные эле-
менты (5) и в центральной части которой 
жестко закреплена консоль (4). Балка вы- 
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полнена из центрального (1) и двух боко-
вых (2) звеньев, которые соединены меж-
ду собой посредством шарниров (3).  
Звенья балки могут быть выполнены в се-
чении в форме швеллера, причем полки 
боковых звеньев (2) балки в месте сопря-
жения с центральным звеном (1) распо-
ложены между полками центрального 
звена (1). 
Технический результат состоит в надеж-
ном креплении анкерного устройства на 
существующих строительных конструкци-
ях с криволинейной конфигурацией в пла- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

не, а также в простоте изготовления и 
монтажа оборудования различного назна-
чения. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
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 FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate  
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii  
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI  

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 4097 C1 E06B 9/02 (2006.01) a 2009 0052 2009.05.18 2/2011 
2 MD 4102 C1 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) 

a 2009 0082 2009.08.19 3/2011 

3 MD 4103 C1 C02F 1/463 (2006.01)  
C02F 1/52 (2006.01)  
C02F 1/58 (2006.01)  
C02F 1/66 (2006.01)  
C02F 101/14 (2006.01)  
C02F 103/12 (2006.01)  
C02F 103/16 (2006.01) 

a 2010 0120 2010.10.25 3/2011 

4 MD 4104 C1 C12N 1/12 (2006.01)  
C12P 23/00 (2006.01)  
C12R 1/89 (2006.01) 

a 2010 0141 2010.12.22 3/2011 

5 MD 4105 C1 F26B 3/02 (2006.01)  
F26B 3/08 (2006.01)  
F26B 3/092 (2006.01)  
B07B 1/28 (2006.01)  
B07B 1/40 (2006.01)  
B07B 9/00 (2006.01) 

a 2008 0210 2008.07.25 3/2011 

 
 
 
 

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

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

menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 OMPI 

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

(22) Data  
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 275 Z B60S 3/04 (2006.01)  

B60S 1/66 (2006.01) 
s 2009 0192 2009.10.13 9/2010 

2 MD 299 Z G09F 9/00 (2006.01)  
G09F 21/04 (2006.01)  
G09F 25/00 (2006.01) 

s 2010 0039 2010.03.03 11/2010 

3 MD 335 Z A61K 31/21 (2006.01)  
A61P 15/04 (2006.01) 

s 2010 0194 2010.11.19 2/2011 

4 MD 342 Z A01N 43/08 (2006.01)  
A01N 43/12 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  
C07H 17/04 (2006.01) 

s 2010 0193 2010.11.19 3/2011 
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C08L 1/02 (2006.01)  
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E04B 7/00 (2006.01)  
B09B 3/00 (2006.01)  
B27N 3/00 (2006.01)  
B29C 43/00 (2006.01) 

6 MD 346 Z C23C 26/00 (2006.01)  
C23C 30/00 (2006.01)  
C10M 103/06 (2006.01)  
C10M 117/02 (2006.01)  
C10M 125/00 (2006.01)  
C10M 169/04 (2006.01)  
C10N 40/22 (2006.01) 

s 2010 0122 2010.07.12 3/2011 

7 MD 347 Z C25D 3/22 (2006.01)  
B23K 26/00 (2006.01)  
C25D 3/02 (2006.01)  
C25D 5/48 (2006.01) 

s 2010 0108 2010.06.08 3/2011 

8 MD 348 Z E02D 27/12 (2006.01)  
E02D 27/50 (2006.01) 

s 2011 0012 2009.06.01 3/2011 

9 MD 349 Z E04C 1/00 (2006.01)  
E04C 1/40 (2006.01) 

s 2010 0197 2010.11.23 3/2011 

10 MD 351 Z G01R 27/02 (2006.01) s 2010 0167 2010.10.05 3/2011 
11 MD 352 Z G03C 1/72 (2006.01)  

C08G 65/26 (2006.01)  
C08G 75/12 (2006.01)  
C07D 209/82 (2006.01) 

s 2010 0097 2010.05.25 3/2011 

12 MD 353 Z H01L 21/00 (2006.01)  
H01L 23/00 (2006.01)  
H01L 21/77 (2006.01)  
H01L 27/18 (2008.01)  
H01L 39/16 (2006.01)  
B82B 1/00 (2006.01)  
B82B 3/00 (2006.01) 

s 2010 0034 2010.02.24 3/2011 
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патенты на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of rejected plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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BZ9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 

Published plant variety patent applications / 

Опубликованные заявки на патенты на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit/  
Data depozit  

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă  
a soiului 

No. Application number/  
Filing date  

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety  
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи  

а. Заявитель  
b. Селекционер  

Название вида 
(Ботанический таксон)  

Предложенное 
наименование сорта 

1 2 3 4 5  

1 v 2011 0016 / 

2011.07.20 

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

TOMATE 

(Lycopersicon esculentum Mill.) 

 

Tomato 

(Lycopersicon esculentum Mill.) 

 

Томат 

(Lycopersicon esculentum Mill.) 

TOMIŞ 

2 v 2011 0017 / 

2011.07.20 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ 
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. MIHNEA Nadejda, MD;  
GRATI Vasile, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
MACOVEI Milania, MD 

TOMATE 

(Lycopersicon esculentum Mill.) 

 

Tomato 

(Lycopersicon esculentum Mill.) 

 

Томат 

(Lycopersicon esculentum Mill.) 

MARY GRATEFULLY 
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a 
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte 
se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale 
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la 
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările 
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 adresele 
http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html, http://www.wipo.int/madridgazette/en/index.html sau 
http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD. 

 

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

Protection of Trademarks. 

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

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

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

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of registration validity  

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

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

  Date of availability for public of the non-examined application 

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

  Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the 
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 

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului     

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎÎ

I
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(210)  029145 
(220)  2011.04.26 
(310)  85/245,830 
(320)  2011.02.18 
(330)  US 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie din statul Delaware, 

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

(540)  
 

 

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

nemedicinale pentru îngrijirea pielii; articole 
de toaletă nemedicinale. 

 

 

 
 
(210) 029278 
(220) 2011.05.25 
(730) Harrington Development Inc., PA  

Arango-Orillac Bldg. Easts 54th street,  
Panama, Panama 

(540)  
 
 

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

albastru. 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, articole pentru fumători, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.15.11; 03.01.02; 19.03.03; 
24.01.15; 24.01.19; 25.01.06; 27.05.09; 29.01.15. 

 

 
 

(210) 029279 
(220) 2011.05.25 
(730) Harrington Development Inc., PA  

Arango-Orillac Bldg. Easts 54th street,  
Panama, Panama 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, auriu. 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, articole pentru fumători, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.15.11; 03.01.02; 19.03.03; 24.01.15; 
24.01.19; 25.07.15; 27.05.09; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 029280 
(220) 2011.05.25 
(730) Harrington Development Inc., PA  

Arango-Orillac Bldg. Easts 54th street,  
Panama, Panama 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru-închis, 
albastru-deschis, auriu. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, articole pentru fumători, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.15.11; 01.15.23; 19.03.03; 26.03.23; 
26.07.03; 27.05.24; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 029281 
(220) 2011.05.25 
(730) Harrington Development Inc., PA  

Arango-Orillac Bldg. Easts 54th street,  
Panama, Panama 

(540)  
 
 

 
 

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

tiu, sur. 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, articole pentru fumători, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.15.09; 19.03.03; 26.02.05; 26.03.06; 
27.05.02; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 029282 
(220) 2011.05.25 
(730) Harrington Development Inc., PA  

Arango-Orillac Bldg. Easts 54th street,  
Panama, Panama 

 
 
 
 
 

(540)  

 

 

 
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu, cafeniu. 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, articole pentru fumători, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 19.03.03; 25.07.20; 26.03.05; 26.11.21; 
26.15.07; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 029316 
(220) 2011.05.30 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

Str. Limbii Materne nr. 17, MD-5903, Făleşti, 
Republica Moldova 
GARANINA Cristina, MD  
Str. Petru Movilă nr. 23/2, ap. 10,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 029317 
(220) 2011.05.30 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

Str. Limbii Materne nr. 17,  
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 029344 
(220) 2011.06.06 
(730) DND MEDIA S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, vişiniu, negru. 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 26.13.25; 29.01.13. 

 

 

 
(210) 029357 
(220) 2011.06.07 
(730) MERAJI Nicolai, MD  

Str. Lesnaia nr. 1,  
MD-6112, Beşghioz, Ceadîr-Lunga,  
Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "TOUR", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

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

rilor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.15; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 029360 
(220) 2011.06.08 
(730) Mabroc Teas (Pvt) Ltd., LK  

57/3, New Hunupitiya Road, Kiribathgoda,  
Sri Lanka 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, portocaliu, alb, 

negru. 
(511) NCL(9) 
30   - ceai. 
 

(531) CFE(5) 25.01.06; 25.03.01; 26.01.02; 26.01.12; 
26.01.18; 26.04.06; 26.04.08; 26.04.16; 26.04.18; 
27.01.08; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 029391 
(220) 2011.06.15 
(730) CEAICOVSCHI Oleg, MD  

Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 029399 
(220) 2011.06.15 
(730) ENTEH S.A., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 029400 
(220) 2011.06.17 
(730) IBRIŞIM Alexandr, MD  

Str. Braniştii nr. 11, ap. 34,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - servicii operaţionale on-line de negociere, 

inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de bunuri şi/sau servicii; servicii de 
negociere on-line în care vânzătorul afişează 
produsele care urmează să fie oferite spre 
vânzare şi cererea de ofertă se face prin 
intermediul Internetului pentru a facilita vân-
zarea de bunuri şi servicii printr-o reţea de 
calculatoare şi furnizarea de feedback evalu-
ativ şi evaluări de bunuri şi servicii ale vânză-
torilor, valoarea şi preţurile bunurilor şi a ser-
viciilor vânzătorilor, performanţa cumpă-
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rătorilor şi a vânzătorilor, livrarea, precum şi 
experienţa globală de negociere în legătură 
cu acestea; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - instalarea programelor de calculator; recon-
stituirea bazelor de date; închirierea progra-
melor informatice; găzduirea site-urilor infor-
matice (site-uri web); copierea programelor 
informatice; crearea şi întreţinerea site-urilor 
web; crearea şi întreţinerea site-urilor web 
pentru terţi; crearea şi dezvoltarea calcula-
toarelor şi a programelor de calculator. 

 

 

 
 
(210) 029405 
(220) 2011.06.16 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as NISSAN MOTOR CO., 
LTD.), JP  
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - nave/bărci, piese şi accesorii pentru acestea; 

automobile, vehicule electrice, inclusiv auto-
mobile electrice, vagoane, camioane, furgo-
nete, vehicule sport-utilitare, autobuze, vehi-
cule de recreare (RV), automobile sportive, 
automobile de curse, autocamioane, căru-
cioare elevatoare cu furcă şi tractoare cu 
remorcă (tractoare), elemente de structură şi 
accesorii pentru acestea; vehicule cu motor 
pe două roţi, biciclete, piese şi accesorii pen-
tru acestea; căruţe; culbutoare de vagoane; 
împingătoare de vagonete; trăgătoare de 
vagonete; tractoare (tractoare-remorchere); 
motoare pentru vehicule terestre; osii pentru 
vehicule; transmisii şi angrenaje pentru au-
tomobile; amortizoare; frâne; motoare de 
curent alternativ / motoare de curent conti-
nuu pentru vehicule terestre; alarme antifurt 
pentru vehicule; benzi adezive din cauciuc 
pentru repararea camerelor sau pneurilor. 

 

 

 
 

(210) 029406 
(220) 2011.06.16 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as NISSAN MOTOR CO., 
LTD.), JP  
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - nave/bărci, piese şi accesorii pentru acestea; 

automobile, vehicule electrice, inclusiv auto-
mobile electrice, vagoane, camioane, furgo-
nete, vehicule sport-utilitare, autobuze, vehi-
cule de recreare (RV), automobile sportive, 
automobile de curse, autocamioane, căru-
cioare elevatoare cu furcă şi tractoare cu 
remorcă (tractoare), elemente de structură şi 
accesorii pentru acestea; vehicule cu motor 
pe două roţi, biciclete, piese şi accesorii pen-
tru acestea; căruţe; culbutoare de vagoane; 
împingătoare de vagonete; trăgătoare de 
vagonete; tractoare (tractoare-remorchere); 
motoare pentru vehicule terestre; osii pentru 
vehicule; transmisii şi angrenaje pentru au-
tomobile; amortizoare; frâne; motoare de 
curent alternativ / motoare de curent conti-
nuu pentru vehicule terestre; alarme antifurt 
pentru vehicule; benzi adezive din cauciuc 
pentru repararea camerelor sau pneurilor. 

 

(531) CFE(5) 25.03.01; 26.05.12; 26.05.18; 26.15.15; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 029409 
(220) 2011.06.17 
(730) HRONIUC Natalia, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 6,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 
(210) 029410 
(220) 2011.06.17 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 029411 
(220) 2011.06.17 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD  

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

 
 
 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029412 
(220) 2011.06.17 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029413 
(220) 2011.06.17 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 



MĂRCI  MD - BOPI 10/2011 

 59

(210) 029414 
(220) 2011.06.17 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029428 
(220) 2011.06.22 
(730) COVALI Oleg, MD  

Str. Alexe Mateevici nr. 2, ap. 24,  
MD-3005, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 

 
 
(210) 029431 
(220) 2011.06.23 
(730) Tovarystvo z obmezhenoyu 

vidpovidalnistyu "Lira Sapr", UA  
Kyyanivskyy provulok, 7 a, of. 209, 04053, 
Kyiv, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - programe de calculator înregistrate; progra-

me de sisteme de exploatare pentru calcula-

toare (înregistrate); software pentru calcula-
toare înregistrate; monitoare (programe de 
calculator); programe de calculator (software 
încărcabile); programe pentru jocuri de cal-
culator; 

 

42   - programare pentru calculatoare; elaborarea 
software pentru calculatoare; actualizarea 
software pentru calculatoare; închiriere de 
software pentru calculatoare; întreţinerea 
software pentru calculatoare; dublarea pro-
gramelor de calculator; instalarea programe-
lor de calculator; conversia datelor şi pro-
gramelor de calculator (cu excepţia conver-
siei fizice); consultanţă cu privire la software 
pentru calculatoare. 

 

 

 
 
(210) 029440 
(220) 2011.08.11 
(730) MEGATOUR S.R.L., MD  

Bd. Decebal nr. 23, bloc 2,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(591) Culori revendicate: albastru, galben, oranj. 
(511) NCL(9) 
39   - transport; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 029442 

(220) 2011.07.01 
(730) CUCIUC Xenia, MD  

Str. N. Titulescu nr. 20, ap. 16,  

MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 029445 
(220) 2011.06.30 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical 

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

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

(531) CFE(5) 02.09.12; 26.01.04; 26.01.16; 26.13.25; 
28.05.00. 

 

 

 
(210) 029450 
(220) 2011.06.30 
(730) FUDULACHI Alexandr, MD  

Str. Gh. Madan nr. 48, bloc 3, ap. 27,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.11; 26.01.04; 26.01.14; 26.04.02; 
26.04.07; 26.04.18; 26.07.25; 27.05.10; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 029452 
(220) 2011.07.01 
(730) BROWN-FORMAN POLSKA Sp. z.o.o.,  
 a Polish limited company, PL  

Ul. Gandhiego 3, Warszawa, 02-645, Polonia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice, inclusiv alcool distilat. 
 

 

 
 
(210) 029453 
(220) 2011.07.01 
(730) URSACHI Andrei, MD  

Str. V. Dokuceaev nr. 2/2, ap. 4,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 24.17.02; 27.07.01. 
 
 
 
(210) 029454 
(220) 2011.07.01 
(730) Public Joint-Stock Company "Kyiv 

Cardboard and Paper Mill", UA  
Ul. Kievskaia 130, g. Obuhov, Kievskaia obl., 
08700, Ucraina 

(540)  

 

 
 

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

le, neincluse în alte clase; tipărituri; articole 
de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi 
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilelor); materiale plas-
tice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); 
caractere tipografice, forme de tipar. 

 

(531) CFE(5) 26.01.10; 26.01.18; 26.03.04; 26.07.09; 
27.05.21. 

 

 
 
(210) 029455 
(220) 2011.07.01 
(730) Public Joint-Stock Company "Kyiv 

Cardboard and Paper Mill", UA  
Ul. Kievskaia 130, g. Obuhov, Kievskaia obl., 
08700, Ucraina 

(540)  
 

 

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

le, neincluse în alte clase; tipărituri; articole 
de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi 
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilelor); material didac-
tic sau pentru învăţământ (cu excepţia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-
incluse în alte clase); caractere tipografice, 
forme de tipar. 

 

(531) CFE(5) 27.01.06; 27.03.15; 28.05.00. 

 

 

 
(210) 029456 
(220) 2011.07.01 
(730) TOMAILÎ Ivan, MD  

Str. Andrei Doga nr. 36, ap. 42,  
MD-2024, Chişinău, 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 neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
prestarea serviciilor de comercializare a pro-
duselor pentru terţi, servicii de comercializare 
pentru terţi prestate de magazine de firmă; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 18.03.03; 18.03.23; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 029457 
(220) 2011.07.01 
(730) TOMAILÎ Ivan, MD  

Str. Andrei Doga nr. 36, ap. 42,  
MD-2024, 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 neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
prestarea serviciilor de comercializare pentru 
terţi, servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine de firmă; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 029459 
(220) 2011.07.05 
(730) TOMAŞ Galina, MD  

Bd. Decebal nr. 72, bloc 5, ap. 21,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

 

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) 029460 
(220) 2011.07.05 
(730) TOMAŞ Galina, MD  

Bd. Decebal nr. 72, bloc 5, ap. 21,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 029462 
(220) 2011.07.05 
(730) Hard Rock Café International (USA), Inc., 

US 
6100 Old Park Lane, Orlando Florida 32835, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 
 

(511) NCL(9) 
14   - insigne din metale preţioase, ceasuri, bijuterii; 
 

25   - tricouri, bluze cu glugă, pălării, jachete, trico-
uri polo; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume servicii de 
muzică live şi de cazino; 

 

43   - servicii prestate de hoteluri şi restaurante. 
 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.22; 27.05.01; 
27.05.02; 27.05.17. 

 

 
 
(210) 029465 
(220) 2011.07.04 
(730) 3M Company, corpora ţie din statul Delaware, 

US 
3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, Statele Unite ale Americii 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - fâşii adezive de montaj pentru menaj sau 

birou; benzi de montaj pentru menaj sau 
birou. 

 

 

 
 
(210) 029467 
(220) 2011.07.07 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.10. 

 

 
 
(210) 029468 
(220) 2011.07.06 
(730) GFPI S.A., CH 

Eplatures-Grise 16, CH-2301 La Chaux-de-
Fonds, Elveţia 

(540)  
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(511) NCL(9) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 029469 
(220) 2011.07.07 
(730) CONVEL S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 11/2,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "magazin" şi imaginea palmierului. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
inclusiv acţiuni de promovare şi organiza-
re/participare la expoziţii/târguri. 

 

(531) CFE(5) 05.01.12; 07.01.04; 26.04.16; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 029470 
(220) 2011.07.07 
(730) SOLOVIOV Evghenii, MD  

Str. Jubiliară nr. 1,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

deschis, turcoaz. 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.13; 01.15.09; 03.06.01; 25.01.15; 
25.05.02; 25.07.22; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 029471 
(220) 2011.07.07 
(730) BÂRCĂ Maria, MD  

Str. Albişoara nr. 76, bloc 5, ap. 23,  
MD-2005, 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 neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri. 

 

(531) CFE(5) 24.17.02. 
 

 
 
(210) 029472 
(220) 2011.07.07 
(730) CUHARCIUC Alexei, MD  

Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

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

 

07   - maşini de separare (de retezat), maşini de 
presat, maşini de granulare (de granulat), 
maşini de reacţie, maşini de fuziune, maşini 
de peletizare, maşini de prelucrare (maşini-
unelte pentru prelucrarea metalelor); 

 

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

 

40   - tratament de materiale. 
 

 

 

 
(210) 029473 
(220) 2011.07.07 
(730) CUHARCIUC Alexei, MD  

Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

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

 

07   - maşini de separare (de retezat), maşini de 
presat, maşini de granulare (de granulat), 
maşini de reacţie, maşini de fuziune, maşini 
de peletizare, maşini de prelucrare (maşini-
unelte pentru prelucrarea metalelor); 

 

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

 

40   - tratament de materiale. 
 

 

 

(210) 029474 
(220) 2011.07.07 
(730) ŞARAN Vitalie, MD  

Str. Miron Costin nr. 15, bloc 1, ap. 10,  
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; 

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 029475 
(220) 2011.07.08 
(730) RATZON CONSTRUCTION S.R.L., între-

prindere mixt ă, MD 
Str. Hristo Botev nr. 19, bloc 2, ap. 83,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 20.05.25; 27.03.01; 27.05.11; 29.01.12. 
 



MD - BOPI 10/2011        TRADEMARKS 
 

 66

(210) 029476 
(220) 2011.07.13 
(730) BASINFO CONTACT S.R.L., MD  

Str. Cojocarilor nr. 1, ap. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 25.07.21; 26.01.03; 26.04.09; 26.11.08; 
27.01.01; 27.05.17; 27.05.19. 

 
 
 
(210) 029477 
(220) 2011.06.17 
(730) SOSNA Gheorghi, MD  

Str. Arţarilor nr. 8,  
MD-3107, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

(591) Culori revendicate: alb, albastru, bleu, cafe-
niu, verde, verde-deschis, galben, galben-
deschis, oranj. 

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

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.06; 01.15.24; 05.01.12; 
06.03.02; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 029478 
(220) 2011.07.08 
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe ac ţiuni de 

tip închis, MD  
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 
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30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

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 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029480 
(220) 2011.07.13 
(730) BASINFO CONTACT S.R.L., MD  

Str. Cojocarilor nr. 1, ap. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 

case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 25.01.25; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 029481 
(220) 2011.07.13 
(730) ALEX NEOSIM S.R.L., MD  

Str. Armenească nr. 53,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.11; 08.01.03; 08.05.01; 19.09.01; 
26.03.16; 26.03.18; 27.05.01. 

 



MD - BOPI 10/2011        TRADEMARKS 
 

 68

(210) 029482 
(220) 2011.07.08 
(730) TAIRINA GRUP S.R.L., MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 45/2, ap. 22,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

 

 
 
(210) 029484 
(220) 2011.07.11 
(730) Japan Tobacco Inc., JP  

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de 
foi; substanţe pentru fumat vândute separat 
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 
medicale sau curative; tutun de prizat; artico-
le pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.02.01. 
 

 
 
(210) 029485 
(220) 2011.07.08 
(730) ECLAT-COM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap. 4,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 029486 
(220) 2011.07.08 
(730) RUSU Ghenadie, MD  

Str. Dostoevski nr. 16, ap. 32,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comesti-
bile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 02.01.11; 26.04.02; 26.04.14; 26.04.18; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 029488 
(220) 2011.07.12 
(730) MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD  

Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.03.01; 25.01.06; 26.01.05; 26.01.18. 

 

 
 

 

(210) 029489 
(220) 2011.07.11 
(730) CHIRIŢĂ Natalia, UA  

Ul. 28 Iunia, 179, kv. 4, Reni, Ucraina 
(540)  
 

 

(591) Culori revendicate: negru, alb, oranj. 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.01.09; 03.13.09; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 029490 
(220) 2011.07.11 
(730) CHIRIŢĂ Natalia, UA  

Ul. 28 Iunia, 179, kv. 4, Reni, Ucraina 
(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu, alb, oranj, negru. 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.01.09; 03.13.09; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 029493 
(220) 2011.07.12 
(730) JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 

RECYCLING GMBH, a corporation orga-
nized and existing under the laws of the 
Federal Republic of Germany, DE  
Am Leineufer 51, City of Hannover, 30419, 
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini pentru producerea bateriilor, inclusiv 

a acumulatoarelor pentru vehiculele cu motor; 
 

09   - aparate şi instrumente pentru conducerea, 
distribuirea, transformarea, acumularea, re-
glarea sau comanda curentului electric; 
acumulatoare, baterii şi încărcătoare pentru 
baterii, inclusiv acumulatoare şi baterii de 
pornire a automobilelor şi încărcătoare pen-
tru acestea; dispozitive pentru monitorizarea 
bateriilor şi acumulatoarelor. 

 

(531) CFE(5) 24.15.13; 26.11.08; 27.05.03; 27.05.11. 

 

 

 

(210) 029496 
(220) 2011.07.12 
(730) The Gillette Company, US  

One Gillette Park Boston, MA 02127, Statele 
Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - gel de duş; antiperspirante şi deodorante de 

uz personal; produse pentru bărbierit, şi 
anume creme de ras, geluri de ras, loţiuni 
pentru bărbierit şi spume pentru bărbierit; 
sprayuri, loţiuni, balsamuri şi geluri după 
bărbierit; apă şi scrub pentru faţă înainte de 
bărbierit; produse pentru îngrijirea pielii, şi 
anume produse pentru hidratarea pielii, pre-
cum şi apă de toaletă. 

 

 

 
 
(210) 029500 
(220) 2011.06.17 
(730) SERBIN Igor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben. 
(511) NCL(9) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.15.24; 06.01.04; 27.03.15; 
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 029502 
(220) 2011.07.18 
(730) Lashou HK Limited Company, HK  

Suite A, 7th Floor, Hong Kong Diamond  
Exchange Building, 8-10 Duddell Street, Cen-
tral, Hong Kong 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aplicaţii software computerizate pentru sis-

teme digitale mobile, şi anume software care 
permite utilizatorilor să aibă acces la cupoa-
ne, reduceri, comparator de preţuri, recenzii 
la produs, linkuri la alte site-uri de vânzare cu 
amănuntul şi la informaţii despre reduceri; 

 

35   - promovarea bunurilor şi serviciilor exterioare 
pe site prin featuring de cupoane, reduceri, 
comparator de preţuri, recenzii la produse, 
linkuri la alte site-uri de vânzare cu amănun-
tul, informaţii despre reduceri; servicii de 
publicitate şi comercializare, şi anume pro-
movarea mărcilor, produselor şi serviciilor 
exterioare, organizarea companiilor de vân-
zare on-line pentru afaceri şi promovare; 
planificare şi organizare pentru marketing; 
promovare şi publicitate pentru produsele şi 
serviciile exterioare; gestiunea şi administra-
rea programelor de achiziţie cu reduceri de 
grup, şi anume oferirea unui grup de achiziţie 
şi a unei platforme de reduceri în care pro-
dusele sau serviciile la preţ redus sunt 
schimbate în favoarea unor achiziţii în masă 
ale cumpărătorilor. 

 

 

 
 
(210) 029503 
(220) 2011.07.18 
(730) Lashou HK Limited Company, HK  

Suite A, 7th Floor, Hong Kong Diamond  
Exchange Building, 8-10 Duddell Street, Cen-
tral, Hong Kong 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aplicaţii software computerizate pentru sis-

teme digitale mobile, şi anume software care 
permite utilizatorilor să aibă acces la cupoa-
ne, reduceri, comparator de preţuri, recenzii 
la produs, linkuri la alte site-uri de vânzare cu 
amănuntul şi la informaţii despre reduceri; 

 

35   - promovarea produselor şi serviciilor exterioa-
re pe site prin featuring de cupoane, redu-
ceri, comparator de preţ, recenzii la produse, 

linkuri la alte site-uri de vânzare cu amănun-
tul, informaţii despre reduceri; servicii de 
publicitate şi comercializare, şi anume pro-
movarea mărcilor, produselor şi serviciilor 
exterioare, organizarea campaniilor de vân-
zare on-line pentru afaceri şi promovare; 
planificare şi organizare pentru marketing; 
promovare şi publicitate pentru produsele şi 
serviciile exterioare; gestiunea şi administra-
rea programelor de achiziţie cu reduceri de 
grup, şi anume oferirea unui grup de achiziţie 
şi a unei platforme de reduceri în care pro-
dusele sau serviciile la preţ redus sunt 
schimbate în favoarea unor achiziţii în masă 
ale cumpărătorilor. 

 

 

 

 
(210) 029504 
(220) 2011.07.19 
(730) P.U.N.K.T. S.R.L., publica ţie periodic ă, 

revist ă, MD 
Str. Salcîmilor nr. 22/7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 029505 
(220) 2011.07.15 
(730) MOLDOVAN Elena, MD  

Str. Albişoara nr. 80, bloc 4, ap. 12,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  

 

 

 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.20; 04.05.02; 27.01.24. 

 

 
 
(210) 029506 
(220) 2011.07.15 
(730) AMT S.R.L., MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19/1, ap. 141,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 029511 
(220) 2011.07.14 
(730) DI & TRADE ENGINEERING S.R.L., MD  

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 12, ap. 3A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  

 
 

(591) Culori revendicate: bordo (pantone 188 c). 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.09; 27.05.10; 29.01.11. 
 
 
 
(210) 029515 
(220) 2011.07.14 
(730) STANCHEVICI Victoria, MD  

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 100, ap. 87,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: galben, verde, violet, 
oranj, negru. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.08; 03.02.01; 03.02.25; 28.17.00; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 029516 
(220) 2011.07.14 
(730) PIC Samuil, MD  

Str. Lipcani nr. 1 A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029517 
(220) 2011.07.14 
(730) Montfort Services Sdn. Bhd., HK  

Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury 
Road, Kowloon, Hong Kong 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - genţi multifuncţionale pentru sport, genţi mul-

tifuncţionale pentru atleţi, saci pentru excur-
sii, genţi şi genţi universale pentru îmbrăcă-
minte sport, rucsacuri mici, saci de marinar, 

genţi pentru gimnastică, rucsacuri, saci pen-
tru sport, borsete pe talie; 

 

25   - îmbrăcăminte sport pentru femei, şi anume că-
măşi, maiouri, sutiene pentru sport, veste, chiloţi, 
pantaloni scurţi, jachete, bluze de trening; 

 

28   - greutăţi pentru gleznă şi încheietura mâinii 
pentru exerciţii, echipament pentru sport, şi 
anume dispozitive pentru antrenament purta-
te pe corp pentru susţinere, genţi adaptate 
special pentru echipament pentru sport, 
mingi pentru sporturi, haltere, mingi pentru 
exerciţii, bare pentru exerciţii, echipament 
pentru exerciţii, greutăţi pentru exerciţii, greu-
tăţi pentru picioare, saltele personale pentru 
exerciţii, dispozitive portabile pentru trans-
portul schiurilor, mănuşi pentru alergători, 
apărătoare de gambe pentru atletism, apără-
toare pentru umeri pentru atletism, benzi 
elastice pentru yoga şi fitness fizic, benzi de 
alergat, genţi cu rotile adaptate special pen-
tru echipament pentru sport, centuri pentru 
ridicarea greutăţilor, mănuşi pentru ridicarea 
greutăţilor, mănuşi pentru antrenament, pro-
tectoare de încheieturi pentru atletism, salte-
le pentru yoga. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.07.25; 26.13.25. 

 

 
 
(210) 029518 
(220) 2011.07.15 
(730) ART-NOROC S.R.L., MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 41/1 B, ap. 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 029519 
(220) 2011.07.15 
(730) RAISECOM TECHNOLOGY CO., LTD., CN  

No. 2 Building, 28 Shangdi 6th Street, 
Haidian District, Beijing, China 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - emiţătoare de semnale electronice; modeme; 

telegrafe (aparate); emiţătoare (telecomuni-
caţii); transmiţătoare (telecomunicaţii); apara-
te de intercomunicaţii; instrumente optice de 
comunicaţie; aparate de comunicaţie în re-
ţea; instrumente de comunicaţie cu undă 
purtătoare; aparate pentru centrale telefonice 
automate. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 029520 
(220) 2011.07.15 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie din statul Delaware, 

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

(540)  
 
 

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

toaletă şi arome de uz personal; preparate 
nemedicinale pentru îngrijirea pielii; articole 
de toaletă nemedicinale de uz personal; să-
punuri şi produse de spălat pentru corp; pre-
parate de îngrijire a pielii la bronzat; uleiuri 
esenţiale de uz personal; preparate pentru 
îngrijirea părului. 

 

 

 
 
(210) 029521 
(220) 2011.07.15 
(730) BROVCHIN Alexei, MD  

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 4,  
MD-2091, Revaca, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

tive şi culturale; 
 

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

 

 

 
 
(210) 029522 
(220) 2011.07.15 
(730) GORELOV Vladislav, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 47, ap. 17,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

09   - fluiere pentru câini, aparate electronice şi 
instrumente pentru urmărirea, depistarea şi 
monitorizarea de la distanţă a animalelor; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 
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18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, 
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole 
de şelărie; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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; 
comercializarea produselor din clasele 03, 
05, 06, 09, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28 şi 31 
pentru terţi în supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine; servicii de comercializa-
re pentru terţi prestate de supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi magazine. 

 

(531) CFE(5) 03.07.07; 25.03.25; 26.04.15; 26.04.18; 
27.03.03; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 029523 
(220) 2011.07.15 
(730) ZINCENCO Alexandr, MD  

Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

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

verde de diferite nuanţe. 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.15; 06.07.08; 07.01.09; 26.01.14; 
27.05.10; 27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 029524 
(220) 2011.07.15 
(730) BERSUTCHI Alexandr, MD  

Str. Independenţei nr. 9, bloc 1, ap. 109,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 25.07.21; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.22. 
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(210) 029525 
(220) 2011.07.15 
(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) 029526 
(220) 2011.07.15 
(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) 029527 
(220) 2011.07.15 
(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) 029531 
(220) 2011.07.18 
(730) PALINUR S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2036, 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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 029537 
(220) 2011.07.22 
(730) MERAJI Nicolae, MD  

Str. Lesnaia nr. 1,  
MD-6112, Beşghioz, Ceadîr-Lunga,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029540 
(220) 2011.07.21 
(730) MECTEHCOMPLET S.R.L., MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 20, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice trans-
portabile; materiale metalice pentru căile fe-
rate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 
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09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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. 
 

 

 
 
(210) 029541 
(220) 2011.07.21 
(730) IVARO S.R.L., MD  

Calea Ieşilor nr. 33,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 029542 
(220) 2011.07.21 
(730) BRITANICA S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Bd. C. Negruzzi nr. 5, of. 90,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.05; 16.03.13; 20.07.01; 27.03.03; 
29.01.03. 

 

 
 
(210) 029543 
(220) 2011.07.19 
(730) Tetis International CO S.R.L., MD  

Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi 
materiale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.01; 27.03.01; 28.05.00. 
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(210) 029552 
(220) 2011.07.20 
(310) 85/223,620 
(320) 2011.01.21 
(330) US 
(730) FAROUK SYSTEMS, Inc., US  

250 Pennbright, Suite 150, Houston, TX 
77090, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - produse pentru îngrijirea părului, şi anume 

şampoane, balsamuri, sprayuri pentru păr, 
sprayuri pentru strălucirea părului, seruri 
nemedicale pentru îndreptarea părului, pre-
parate nemedicale pentru îndreptarea păru-
lui, măşti pentru păr. 

 

 

 
 
(210) 029558 
(220) 2011.07.25 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD  

MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 

 
(210) 029564 
(220) 2011.07.27 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD  

Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
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; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029565 
(220) 2011.07.27 
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 
(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 029566 
(220) 2011.07.27 
(730) LIMAR-HH S.R.L., MD  

Calea Orheiului nr. 111/5,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari. 

 

 

 
 
(210) 029567 
(220) 2011.07.27 
(730) LIMAR-HH S.R.L., MD  

Calea Orheiului nr. 111/5,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

 

 

 
(210) 029568 
(220) 2011.07.27 
(730) LIMAR-HH S.R.L., MD  

Calea Orheiului nr. 111/5,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

 

 
 
(210) 029569 
(220) 2011.07.27 
(730) LIMAR-HH S.R.L., MD  

Calea Orheiului nr. 111/5,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-

le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

 

 
 
(210) 029570 
(220) 2011.07.27 
(730) LIMAR-HH S.R.L., MD  

Calea Orheiului nr. 111/5,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide. 

 

 

 
 
(210) 029571 
(220) 2011.07.27 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 029575 
(220) 2011.07.25 
(730) Orange Brand Services Limited, GB  

St. James Court, Great Park Road, Almondsbury 
Park, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4QJ, Regatul 
Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate 
şi instrumente pentru comunicaţii şi teleco-
municaţii; aparate şi instrumente electrice şi 
electronice pentru procesarea, înregistrarea, 
depozitarea, transmiterea, extragerea sau 
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente 
pentru înregistrarea, transmiterea, amplifica-
rea sau reproducerea sunetelor, imaginilor, 
informaţiilor sau datelor codificate; camere 
de filmat; aparate, instrumente şi echipamen-
te de fotografiat; aparate, instrumente şi 
echipamente de prelucrare a imaginilor; apa-
rate şi instrumente de televiziune şi radio; 
transmiţătoare şi receptoare de telecomuni-
caţie pentru difuzare radio şi televiziune; 
aparate pentru acces la programe difuzate 
sau transmise; holograme; calculatoare; 
echipamente periferice pentru calculatoare; 
circuite electronice programate purtătoare de 
date; programe de calculator; software de 
calculator; discuri, benzi şi fire, toate fiind 
purtătoare magnetice de date; carduri mag-
netice neînregistrate şi preînregistrate; car-
duri de date; carduri de memorie; carduri 
smart; carduri conţinând microprocesoare; 
carduri de circuite integrate; carduri electro-
nice de identificare; cartele telefonice; carduri 
de credit telefonice; carduri de credit; carduri 
de debit; carduri pentru jocuri electronice 
create pentru a fi utilizate cu telefoanele; CD 
ROM-uri; purtătoare magnetice, digitale şi 
optice de date; suporturi magnetice, digitale 
şi optice de înregistrare şi stocare de date 
(neînregistrate şi preînregistrate); software 

de calculator furnizate de pe Internet; publi-
caţii electronice (descărcabile) furnizate on-
line din baze de date computerizate sau de 
pe Internet; software de calculator şi aparate 
de telecomunicaţii (inclusiv modeme) pentru 
a permite conectarea la baze de date, la 
reţele locale şi la Internet; software de calcu-
lator pentru a permite serviciile de teleconfe-
rinţă, videoconferinţă şi videofon; software de 
calculator pentru a permite căutarea şi extra-
gerea datelor; software de calculator pentru 
accesarea bazelor de date, servicii de tele-
comunicaţii, reţele de calculator şi aviziere 
electronice; software pentru jocurile de calcu-
lator; muzică digitală (descărcabilă) furnizată 
de la o bază de date computerizată sau de 
pe Internet; muzică digitală (descărcabilă) 
furnizată de pe web site-uri MP3 de pe Inter-
net; dispozitive pentru reproducerea muzicii 
recepţionate de pe Internet; playere MP3; 
fotografii, imagini, grafică, sunete sincron, 
filme, înregistrări video şi programe audiovi-
zuale (descărcabile) furnizate on-line sau din 
baze de date computerizate sau de pe Inter-
net sau de pe web site-uri de Internet; apara-
te şi instrumente de monitorizare de la dis-
tanţă; software de calculator utilizate în moni-
torizarea de la distanţă; transmiţătoare şi 
receptoare prin satelit; sateliţi de telecomuni-
caţii şi de difuzare; semnale de radiotelefoa-
ne şi suporturi pentru telefoane; fire şi cabluri 
electrice; cabluri optice; fire de rezistenţă; 
electrozi; sisteme şi instalaţii de telecomuni-
caţii; terminale pentru reţele telefonice; co-
mutatoare telefonice; aparate de telecomuni-
caţii, de stocare, de conversie şi de procesa-
re a semnalului de intrare; echipamente tele-
fonice; echipamente pentru telefoane fixe, 
transportabile, mobile, automate sau activate 
prin voce; terminale multimedia; terminale 
interactive pentru afişarea şi comandarea 
produselor şi serviciilor; aparate şi instru-
mente de paging, de radiopaging şi de radio-
telefon; telefoane, telefoane mobile şi micro-
telefoane; maşini de fax; asistenţi digitali 
personali (PDA-uri); notepad-uri electronice; 
carnete electronice; carnete de notiţe elec-
tronice; unităţi electronice portabile pentru 
recepţionarea, păstrarea şi/sau transmiterea 
fără fir a datelor şi mesajelor; dispozitive 
mobile electronice ce permit utilizatorului să 
urmărească sau să gestioneze informaţia 
personală; accesorii pentru telefoane şi mi-
crotelefoane; adaptoare pentru a fi folosite cu 
telefoane; încărcătoare de baterie pentru a fi 
folosite cu telefoane; unităţi încorporând un 
difuzor montate în birou sau în automobil 
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pentru a permite utilizarea automată a micro-
telefoanelor; suporturi pentru microtelefoane 
montate în automobile; huse şi cutii adaptate 
special pentru păstrarea sau transportarea 
telefoanelor portabile şi a echipamentelor şi 
accesoriilor pentru telefoane; agende perso-
nale computerizate; antene; baterii; micro-
procesoare; tastaturi; modeme; maşini de 
calculat; ecrane de afişare; sisteme electro-
nice de poziţionare globală; aparate şi in-
strumente electronice de navigare, de locali-
zare şi de poziţionare; aparate şi instrumente 
de monitorizare (alta decât monitorizarea  
in-vivo); aparate şi instrumente radio; apara-
te şi instrumente electrice de control, de tes-
tare (alta decât testarea in-vivo), de semnali-
zare, de verificare (supraveghere) şi de in-
struire; aparate şi instrumente optice şi elec-
trooptice; filme video; aparate şi echipamen-
te audiovizuale; echipamente şi aparate de 
jocuri electronice; accesorii electrice şi elec-
tronice şi echipamente periferice destinate şi 
adaptate pentru utilizarea cu calculatoare, cu 
aparate audiovizuale şi cu echipamente şi 
aparate de jocuri electronice; părţi şi fitinguri 
pentru toate produsele sus-menţionate; 

 

37   - instalarea, întreţinerea şi reparaţia aparatelor 
şi sistemelor de telecomunicaţii, a telefoane-
lor, telefoanelor mobile şi microtelefoanelor, 
aparatelor paging, aparatelor radiopaging, 
aparatelor radiotelefonice, calculatoarelor şi 
organizatoarelor personale, a hardware de 
calculator, transmiţătoarelor şi receptoarelor 
prin satelit; servicii de informare, consiliere şi 
consultanţă cu privire la toate cele sus-
menţionate furnizate on-line dintr-o bază de 
date computerizată, de pe Internet sau furni-
zate prin alte mijloace; servicii de informare 
şi consiliere cu privire la construcţia, întreţi-
nerea şi reparaţia casnică, toate fiind furniza-
te prin intermediul unui link de telecomunica-
ţii; servicii de informare şi de consiliere cu 
privire la întreţinerea şi reparaţia vehiculelor, 
toate fiind furnizate prin intermediul unui link 
de telecomunicaţii; servicii de informare cu 
privire la reparare sau instalare, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau 
de pe Internet; 

 

38   - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servi-
cii în domeniul comunicaţiilor; servicii de tele-
fonie, de telefonie mobilă, de fax, de telex, 
de colectare şi transmitere de mesaje, de 
radiopaging, de redirecţionare a apelurilor, 
de mesagerie vocală, de informaţii şi de poş-
tă electronică; transmiterea, livrarea şi recep-
ţionarea sunetelor, datelor, imaginilor, muzicii 
şi informaţiilor; servicii de livrare a mesajelor 

electronice; servicii de informare on-line cu 
privire la telecomunicaţii; servicii privind 
schimbul reciproc de date; transfer de date 
prin telecomunicaţii; servicii de comunicare 
prin satelit; servicii de difuzare; difuzare sau 
transmitere de programe radio sau de televi-
ziune şi de filme, de programe de tele-
shopping şi webshopping; servicii de video-
text, de teletext şi de videodate; difuzare şi 
livrare de conţinuturi multimedia prin reţele 
electronice de comunicaţii; servicii de mesaje 
video; servicii de videoconferinţe; servicii de 
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii 
(inclusiv pagini web), de programe de calcu-
lator şi oricare alte date; asigurarea accesu-
lui utilizatorilor la Internet; furnizare de cone-
xiuni de telecomunicaţii sau linkuri la Internet 
sau la baze de date; furnizarea accesului 
utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii); 
asigurarea şi organizarea conferinţelor elec-
tronice, grupurilor de discuţie şi de chat ro-
om-uri; asigurarea accesului la web site-urile 
cu muzică digitală de pe Internet; asigurarea 
accesului la web site-urile MP3 de pe Inter-
net; furnizarea de muzică digitală prin tele-
comunicaţii; asigurarea accesului la infra-
structurile de telecomunicaţii pentru alţi ope-
ratori; operare şi furnizare de motoare de 
căutare; servicii de acces la telecomunicaţii; 
transmitere de mesaje şi imagini asistată de 
calculator; comunicare prin intermediul calcu-
latorului; servicii de agenţii de ştiri; transmite-
re de ştiri şi informaţii privind afacerile curen-
te; servicii de închiriere, leasing sau arendă a 
aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor sau 
componentelor pentru utilizarea în prestarea 
serviciilor sus-menţionate; servicii de consili-
ere, de informare şi de consultanţă referitoa-
re la toate serviciile sus-menţionate; 

 

41   - servicii educaţionale şi de training; servicii de 
divertisment; activităţi sportive şi culturale; 
informaţii privind evenimentele educaţionale, 
de divertisment, sportive şi culturale furnizate 
on-line dintr-o bază de date computerizată, 
de pe Internet sau furnizate prin alte mijloa-
ce; servicii de jocuri electronice furnizate 
dintr-o bază de date computerizată sau prin 
Internet; servicii de închiriere video şi audio; 
servicii de divertisment radio şi TV; producţie 
de filme, programe radio şi TV şi programe 
de teleshopping şi webshopping; organizarea 
jocurilor şi competiţiilor; furnizarea on-line a 
publicaţiilor electronice; publicarea cărţilor 
electronice şi jurnalelor on-line; publicarea 
textelor în format electronic sau în alt mod; 
servicii de publicare şi producţie pentru mij-
loacele de comunicare audio şi/sau vizuale; 
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servicii expoziţionale; asigurarea accesului 
on-line la expoziţii şi servicii expoziţionale; 
servicii de programare a ştirilor pentru 
transmiterea prin Internet; organizarea şi 
desfăşurarea conferinţelor, seminarelor, sim-
pozioanelor, tutorialelor, cercurilor de lucru, 
cursurilor, convenţiilor şi expoziţiilor; cursuri 
interactive şi la distanţă de studiere sau de 
instruire şi sesiuni furnizate on-line prin in-
termediul unui link de telecomunicaţii, unei 
reţele de calculatoare sau furnizate prin alte 
mijloace; servicii de traducere; servicii de 
galerii de artă furnizate on-line prin interme-
diul unui link de telecomunicaţii; servicii de 
jocuri de noroc; servicii de cluburi; rezervări 
de bilete şi servicii de rezervări pentru eve-
nimente de divertisment, sportive şi culturale; 
servicii de biblioteci electronice pentru furni-
zarea de informaţii electronice (inclusiv in-
formaţii din arhive) în formă de texte electro-
nice, informaţii şi date audio şi/sau video, 
jocuri şi activităţi distractive; furnizarea şi 
organizarea conferinţelor electronice, grupu-
rilor de discuţii şi de chat room-uri; furnizarea  
muzicii digitale (nedescărcabile) de pe Inter-
net; furnizarea muzicii digitale (nedescărcabi-
le) de pe web site-uri MP3 din Internet; furni-
zarea fotografiilor, imaginilor, graficii, baiţilor 
de sunet, filmelor, imaginilor video şi progra-
melor audiovizuale (nedescărcabile) on-line 
sau din baze de date computerizate, de pe 
Internet sau web site-uri din Internet; servicii 
de fotografiere; furnizarea informaţiilor şi 
consultanţei cu privire la toate serviciile sus-
menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetare şi 
design referitoare la acestea; servicii de cer-
cetare de laborator; managementul proiecte-
lor de cercetare, design şi elaborare; cerce-
tare, design şi elaborare cu privire la produ-
se; cercetare tehnică; servicii de cercetare, 
design şi elaborare cu privire la calculatoare, 
programe de calculator, sisteme de calcula-
tor, soluţii de aplicare a software de calcula-
tor, sisteme de procesare a datelor, mana-
gementul de date, sisteme de procesare a 
informaţiei computerizate, servicii de comu-
nicaţii, soluţii de comunicaţii, aplicaţii de co-
municaţii, sisteme de comunicaţii şi interfeţe 
de reţea şi furnizarea consultanţei tehnice, 
informaţiilor şi recomandărilor cu privire la 
cele sus-menţionate; testare tehnică; testare 
industrială; pregătirea rapoartelor şi studiilor  
 
 
 
 

tehnice; servicii de calculatoare; actualizare 
şi design de hardware de calculator; întreţi-
nere, actualizare şi design de firmware de 
calculator, software de calculator şi progra-
me de calculator; servicii de programare pen-
tru calculatoare; pregătirea şi furnizarea in-
formaţiilor cu privire la calculatoare şi echi-
pamentul de reţele de calculator; servicii de 
consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei 
informaţionale şi telecomunicaţiilor; design şi 
elaborarea sistemelor de calculator şi siste-
melor şi echipamente de telecomunicaţii; 
servicii de management al calculatoarelor; 
servicii de suport operaţional pentru reţelele 
de calculator, reţelele de telecomunicaţii şi 
reţelele de transmisie a datelor; servicii on-
line pentru calculatoare; servicii de progra-
mare prestate on-line; asigurarea accesului 
la o reţea electronică on-line pentru extrage-
rea informaţiilor; închirierea calculatoarelor; 
design, desenare şi scriere autorizată, toate 
pentru compilarea paginilor web pe Internet; 
servicii de creare a imaginilor virtuale şi in-
teractive; crearea, operarea şi întreţinerea 
bazelor de date, intrareţelelor şi web site-
urilor; găzduirea web site-urilor pentru terţi; 
instalarea şi întreţinerea software de calcula-
tor; leasing de timp de acces la o bază de 
date computerizată; leasing de timp de acces 
la aviziere şi forumuri de calculator şi la reţe-
le de calculator; servicii prestate de furnizori 
de servicii Internet (ISP); compilarea, crearea 
şi întreţinerea unui registru de nume de do-
menii; crearea, operarea şi întreţinerea web 
site-urilor, web paginilor şi portalurilor pentru 
logare de text, imagini şi muzică furnizate 
prin intermediul calculatoarelor sau telefoa-
nelor mobile; prestarea serviciilor de informa-
re şi consiliere în regim on-line dintr-o bază 
de date computerizată sau prin Internet; pro-
gnoza vremii; servicii de informare cu privire 
la vreme; servicii de design de interior; servi-
cii de informare şi consiliere referitoare la 
toate serviciile sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 029576 
(220) 2011.07.25 
(730) Orange Brand Services Limited, GB  

St. James Court, Great Park Road, Almondsbury 
Park, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4QJ, Regatul 
Unit 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu. 
(511) NCL(9) 
37   - instalarea, întreţinerea şi reparaţia aparatelor şi 

sistemelor de telecomunicaţii, a telefoanelor, 
telefoanelor mobile şi microtelefoanelor, apara-
telor paging, aparatelor radiopaging, aparatelor 
radiotelefonice, calculatoarelor şi organizatoa-
relor personale, a hardware de calculator, 
transmiţătoarelor şi receptoarelor prin satelit; 
servicii de informare, consiliere şi consultanţă 
cu privire la toate cele sus-menţionate furnizate 
on-line dintr-o bază de date computerizată, de 
pe Internet sau furnizate prin alte mijloace; 
servicii de informare şi consiliere cu privire la 
construcţia, întreţinerea şi reparaţia casnică, 
toate fiind furnizate prin intermediul unui link de 
telecomunicaţii; servicii de informare şi de con-
siliere cu privire la întreţinerea şi reparaţia vehi-
culelor, toate fiind furnizate prin intermediul 
unui link de telecomunicaţii; servicii de informa-
re cu privire la reparare sau instalare furnizate 
on-line dintr-o bază de date computerizată sau 
de pe Internet; 

 

41   - servicii educaţionale şi de training; servicii de 
divertisment; activităţi sportive şi culturale; in-
formaţii privind evenimentele educaţionale, de 
divertisment, sportive şi culturale furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată, de pe 
Internet sau furnizate prin alte mijloace; servicii 
de jocuri electronice furnizate dintr-o bază de 
date computerizată sau prin Internet; servicii de 
închiriere video şi audio; servicii de divertisment 
radio şi TV; producţie de filme, programe radio 
şi TV şi programe de teleshopping şi web-
shopping; organizarea jocurilor şi competiţiilor; 
furnizarea on-line a publicaţiilor electronice; 
publicarea cărţilor electronice şi jurnalelor  

on-line; publicarea textelor în format electronic 
sau în alt mod; servicii de publicare şi producţie 
pentru mijloacele de comunicare audio şi/sau 
vizuale; servicii expoziţionale; asigurarea acce-
sului on-line la expoziţii şi servicii expoziţionale; 
servicii de programare a ştirilor pentru transmi-
terea prin Internet; organizarea şi desfăşurarea 
conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor, 
tutorialelor, cercurilor de lucru, cursurilor, con-
venţiilor şi expoziţiilor; cursuri interactive şi la 
distanţă de studiere sau de instruire şi sesiuni 
furnizate on-line prin intermediul unui link de 
telecomunicaţii, unei reţele de calculatoare sau 
furnizate prin alte mijloace; servicii de traduce-
re; servicii de galerii de artă furnizate on-line 
prin intermediul unui link de telecomunicaţii; 
servicii de jocuri de noroc; servicii de cluburi; 
rezervări de bilete şi servicii de rezervări pentru 
evenimente de divertisment, sportive şi cultura-
le; servicii de biblioteci electronice pentru furni-
zarea de informaţii electronice (inclusiv informa-
ţii din arhive) în formă de texte electronice, in-
formaţii şi date audio şi/sau video, jocuri şi acti-
vităţi distractive; furnizarea şi organizarea con-
ferinţelor electronice, grupurilor de discuţii şi de 
chat room-uri; furnizarea  muzicii digitale (ne-
descărcabile) de pe Internet; furnizarea muzicii 
digitale (nedescărcabile) de pe web site-uri 
MP3 din Internet; furnizarea fotografiilor, imagi-
nilor, graficii, baiţilor de sunet, filmelor, imagini-
lor video şi programelor audiovizuale (nedes-
cărcabile) on-line sau din baze de date compu-
terizate, de pe Internet sau web site-uri din 
Internet; servicii de fotografiere; furnizarea in-
formaţiilor şi consultanţei cu privire la toate 
serviciile sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetare şi 
design referitoare la acestea; servicii de cerce-
tare de laborator; managementul proiectelor 
de cercetare, design şi elaborare; cercetare, 
design şi elaborare cu privire la produse; cer-
cetare tehnică; servicii de cercetare, design şi 
elaborare cu privire la calculatoare, programe 
de calculator, sisteme de calculator, soluţii de 
aplicare a software de calculator, sisteme de 
procesare a datelor, managementul de date, 
sisteme de procesare a informaţiei computeri-
zate, servicii de comunicaţii, soluţii de comuni-
caţii, aplicaţii de comunicaţii, sisteme de co-
municaţii şi interfeţe de reţea şi furnizarea con-
sultanţei tehnice, informaţiilor şi recomandărilor 
cu privire la cele sus-menţionate; testare teh-
nică; testare industrială; pregătirea rapoartelor 
şi studiilor tehnice; servicii de calculatoare; 
actualizare şi design de hardware de calcula-
tor; întreţinere, actualizare şi design de 
firmware de calculator, software de calculator 
şi programe de calculator; servicii de progra-
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mare pentru calculatoare; pregătirea şi furniza-
rea informaţiilor cu privire la calculatoare şi 
echipamentul de reţele de calculator; servicii 
de consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei 
informaţionale şi telecomunicaţiilor; design şi 
elaborarea sistemelor de calculator şi sisteme-
lor şi echipamente de telecomunicaţii; servicii 
de management al calculatoarelor; servicii de 
suport operaţional pentru reţelele de calcula-
tor, reţelele de telecomunicaţii şi reţelele de 
transmisie a datelor; servicii on-line pentru 
calculatoare; servicii de programare prestate 
on-line; asigurarea accesului la o reţea elec-
tronică on-line pentru extragerea informaţiilor; 
închirierea calculatoarelor; design, desenare şi 
scriere autorizată, toate pentru compilarea 
paginilor web pe Internet; servicii de creare a 
imaginilor virtuale şi interactive; crearea, ope-
rarea şi întreţinerea bazelor de date, 
intrareţelelor şi web site-urilor; găzduirea web 
site-urilor pentru terţi; instalarea şi întreţinerea 
software de calculator; leasing de timp de ac-
ces la o bază de date computerizată; leasing 
de timp de acces la aviziere şi forumuri de 
calculator şi la reţele de calculator; servicii 
prestate de furnizori de servicii Internet (ISP); 
compilarea, crearea şi întreţinerea unui regis-
tru de nume de domenii; crearea, operarea şi 
întreţinerea web site-urilor, web paginilor şi 
portalurilor pentru logare de text, imagini şi 
muzică furnizate prin intermediul calculatoare-
lor sau telefoanelor mobile; prestarea servicii-
lor de informare şi consiliere în regim on-line 
dintr-o bază de date computerizată sau prin 
Internet; prognoza vremii; servicii de informare 
cu privire la vreme; servicii de design de interi-
or; servicii de informare şi consiliere referitoare 
la toate serviciile sus-menţionate. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 029577 
(220) 2011.07.22 
(730) DOCIPALOV Mihail, MD  

Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 108, ap. 17,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.17.00. 
 

 
 
(210) 029578 
(220) 2011.07.25 
(730) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., JP  

1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
101-8444, Japonia 

(540)  
 
 

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

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

 

05   - preparate şi substanţe pentru prepararea 
medicamentelor anticanceroase, reactivi de 
uz ştiinţific sau medical în domeniul oncolo-
giei; preparate anticanceroase, substanţe 
anticanceroase, reactivi chimici de uz medi-
cal în domeniul oncologiei. 

 

 

 
 
(210) 029579 
(220) 2011.07.25 
(730) United Bakers LLC, RU  

4 Vitruka Street, Voronezh, 394033,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - preparate făcute din cereale, cereale pentru 

dejun, gustări pe bază de cereale, batoane 
alimentare pe bază de cereale; biscuiţi; 
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crackere; granola, batoane din granola, prepa-
rate din granola; muesli, batoane din muesli, 
preparate din muesli; făină de ovăz. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029580 
(220) 2011.07.26 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate pentru 
reglarea creşterii plantelor, preparate chimice 
pentru tratarea seminţelor, substanţe tensio-
active, substanţe chimice naturale şi artificia-
le utilizate în calitate de atractanţi sexuali sau 
agenţi de confuzie a insectelor; 

 

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

 

 

 
 
(210) 029581 
(220) 2011.07.26 
(730) XL ENERGY MARKETING Sp. z o.o., PL  

Ul. Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw,  
Polonia 

(540)  

 

 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, albas-
tru-închis, bleu. 

(511) NCL(9) 
32   - băuturi energizante. 
 

(531) CFE(5) 25.01.15; 25.07.07; 26.11.08; 26.13.01; 
27.05.01; 27.05.09; 29.01.15. 

 

 

 
(210) 029587 
(220) 2011.07.28 
(730) PUZDREA Vasile, MD  

MD-2092, Tohatin, Chişinău, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 029588 
(220) 2011.07.29 
(730) AITEC CA S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Florilor nr. 16, bloc 1, of. 5,  
MD-2068, Chişinău, 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 neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.12; 27.05.19; 27.05.22. 

 

 
 
 

(210) 029589 
(220) 2011.07.28 
(310) 85/302,112 
(320) 2011.04.22 
(330) US 
(730) Wyse Technology Inc., US  

3471 N. First Street, San Jose, CA 95134, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - hardware de calculatoare, software de calcu-

latoare şi maşini virtuale pentru a permite in-
teracţiunea între multiple dispozitive de prelu-
crare, şi anume accesarea, prelucrarea, trans-
larea şi comunicarea de informaţii între multi-
ple dispozitive de prelucrare, şi anume centre 
de date, telefoane, telefoane mobile, asistenţi 
digitali personali (tip de calculatoare miniaturi-
zate), smartphone, calculatoare, calculatoare 
personale portabile (laptop), calculatoare por-
tabile, dispozitive de server, dispozitive porta-
bile computerizate, şi anume dispozitive mul-
timedia, şi anume media playere portabile, 
dispozitive audio, dispozitive video; 

 

42   - servicii de calculator, şi anume care acţio-
nează în calitate de furnizor de resurse de 
programe şi aparate în domeniul software de 
calculator on-line pentru a permite interacţiu-
nea între mai multe dispozitive de prelucrare, 
şi anume accesarea, prelucrarea, translarea 
şi comunicarea de informaţii între multiple 
dispozitive de prelucrare, şi anume centre de 
date, telefoane, telefoane mobile, asistenţi 
digitali personali (tip de calculatoare miniatu-
rizate), smartphone, calculatoare, calculatoa-
re personale portabile (laptop), calculatoare 
portabile, dispozitive de server, dispozitive 
portabile computerizate, şi anume dispozitive 
multimedia, şi anume media playere portabi-
le, dispozitive audio, dispozitive video. 

 

 
 
 
(210) 029590 
(220) 2011.07.28 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo "Techno-

NICOL", RU  
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,  
Federaţia Rusă 

 



MĂRCI  MD - BOPI 10/2011 

 87

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, gri-închis. 
(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.13.01; 01.13.15; 26.15.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 029592 
(220) 2011.07.29 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roz-deschis. 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de 

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

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 26.03.23; 27.05.08; 27.05.11; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 029593 
(220) 2011.07.29 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roz. 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

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

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 26.03.23; 27.05.08; 27.05.11; 
29.01.13. 
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(210) 029599 
(220) 2011.08.01 
(730) GELIBERT S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: verde, roşu, alb. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 01.15.23; 05.03.16; 05.07.13; 05.07.22; 
25.01.06; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 029600 
(220) 2011.08.02 
(730) VAPOS GRUP S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 46,  
MD-2012, 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. 

 

 

 
 
(210) 029602 
(220) 2011.08.01 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale de uz uman şi 
veterinar. 

 

 

 
 
(210) 029603 
(220) 2011.08.01 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale de uz uman şi 
veterinar. 

 

 

 
 
(210) 029604 
(220) 2011.08.01 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

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

te farmaceutice şi medicale de uz uman şi 
veterinar. 

 

 

 

 
(210) 029605 
(220) 2011.08.01 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale de uz uman şi 
veterinar. 

 

 

 

 
(210) 029606 
(220) 2011.08.01 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale de uz uman şi 
veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 029607 
(220) 2011.08.01 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

 

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

te farmaceutice şi medicale de uz uman şi 
veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029608 
(220) 2011.08.01 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale de uz uman şi 
veterinar. 

 

 

 
 
(210) 029609 
(220) 2011.08.04 
(730) DELEXPEDIT S.R.L., MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 48, ap. 137,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, albastru. 
(511) NCL(9) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 24.17.02; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 029611 
(220) 2011.08.02 
(730) PANAINTE Zinaida, MD  

Str. Poştei nr. 94, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 029612 
(220) 2011.08.04 
(730) REPROMED S.R.L., MD 

Bd. Traian nr. 6/4, ap. 3,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis (CMYK 79 

33 13 20), albastru-deschis (CMYK 60 0 20 
20). 

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

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.17; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04. 

 

 

 
(210) 029619 
(220) 2011.08.02 
(730) S.C. COMCEH S.A., RO 

Str. Bucureşti nr. 358, 910048 Călăraşi,  
România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie gofrată şi hârtie netedă; produse din 

hârtie şi/sau celuloză de uz menajer, pentru 
curăţare, igienă şi îngrijire personală, inclusiv 
batiste de nas, şerveţele pentru faţă, feţe de 
masă, şerveţele de masă, rulouri pentru bu-
cătărie şi hârtie igienică, toate produsele 
menţionate sunt în ambalaje menajere sau în 
ambalaje de dimensiuni comunitare şi indus-
triale. 

 

 

 
 
(210) 029620 
(220) 2011.08.02 
(730) EDELWEISS GMBH & CO. KG, DE  

Oberstdorfer Strasse 7, 87435 Kempten, 
Germania 

(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(9) 
29   - lapte, brânzeturi, unt şi produse lactate, ouă, 

uleiuri şi grăsimi comestibile. 
 

 

 
 
(210) 029621 
(220) 2011.08.02 
(730) Ironwood Pharmaceuticals, Inc., US  

301 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 
02142, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, inclusiv preparate 

farmaceutice pentru utilizare în tratamentul 
constipaţiei cronice, sindromului tractului in-
testinal iritabil, tulburărilor motilităţii gastroin-
testinale şi altor tulburări gastrointestinale. 

 

(531) CFE(5) 01.13.15; 26.01.01. 
 

 
 
(210) 029622 
(220) 2011.08.03 
(730) DODON Igor, MD  

Calea Orheiului nr. 109/3, ap. 148,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, galben. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 

industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 01.11.08; 01.17.11; 25.05.02; 27.05.01; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 029623 
(220) 2011.08.03 
(730) LEPILOV Natalia, MD  

Str. 1 Mai nr. 53, ap. 1,  
MD-3500, Orhei, 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; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

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

 

 
 
 
(210) 029626 
(220) 2011.08.05 
(730) INFO WORLD S.R.L., întreprindere cu capi-

tal str ăin, MD  
Str. Vasile Alecsandri nr. 1, of. 503,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.13.01; 26.04.02; 26.04.09; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 029628 
(220) 2011.08.08 
(730) CHISELIOV Aliona, MD  

Str. Smolean nr. 21,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 029630 
(220) 2011.08.08 
(730) Zentiva, k.s., CZ  

U Kabelovny 130, CZ-10237 Praha 10, Dolni 
Mĕcholupy, Republica Cehă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - medicamente, preparate farmaceutice de uz 

uman. 
 

 

(210) 029631 
(220) 2011.08.10 
(730) FORD MOTOR COMPANY, US 

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

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule cu motor şi părţi ale acestora. 
 

 

 
 
(210) 029632 
(220) 2011.08.10 
(730) FORD MOTOR COMPANY, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule cu motor şi părţi ale acestora. 
 

 

 
 
(210) 029633 
(220) 2011.08.10 
(730) FORD MOTOR COMPANY, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule cu motor şi părţi ale acestora. 
 

 

 
 
(210) 029634 
(220) 2011.08.10 
(730) FORD MOTOR COMPANY, US 

One American Road, Dearborn, Michigan 
48126, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule cu motor şi părţi ale acestora. 
 

 

 
 
(210) 029635 
(220) 2011.08.10 
(730) StarNet S.R.L., societate comercial ă, MD 

Bd. Moscova nr. 15/3, ap. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.15; 24.17.02; 27.05.10; 
27.07.01; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 029636 
(220) 2011.08.10 
(730) StarNet S.R.L., societate comercial ă, MD 

Bd. Moscova nr. 15/3, ap. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 16.01.25; 26.01.18; 26.02.01; 
26.11.12; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 029637 
(220) 2011.08.10 
(730) StarNet S.R.L., societate comercial ă, MD 

Bd. Moscova nr. 15/3, ap. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 27.05.10; 29.01.13. 
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(210) 029638 
(220) 2011.08.11 
(730) VIERU Vitalie, MD  

Str. Grenoble nr. 163, bloc 1, ap. 8,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.01.05; 26.04.16; 26.07.13; 26.07.25; 
27.03.15; 27.05.21; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 029639 
(220) 2011.08.08 
(730) BEM INNA S.R.L., societate comrecial ă, 

MD 
Str. Matei Basarab nr. 9, bloc 2, ap. 1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu. 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
 

pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; 

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 15.07.03; 26.02.03; 26.03.23; 27.05.02; 
27.05.11; 28.05.00; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 029640 
(220) 2011.08.08 
(730) VICTORIA LEASING S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Alexandru Diordiţă nr. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.12; 03.03.01; 03.03.17; 
26.01.15; 27.05.09. 
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(210) 029641 
(220) 2011.08.09 
(730) INCOMLAC  S.A., MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 029642 
(220) 2011.08.10 
(730) Richi-Tichi S.R.L., MD  

Str. prof. Ion Dumeniuk nr. 24,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; ornamente 
pentru pomul de Crăciun; 

 

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

 

 

 
 
(210) 029643 
(220) 2011.08.10 
(730) Richi-Tichi S.R.L., MD  

Str. prof. Ion Dumeniuk nr. 24,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; ornamente 
pentru pomul de Crăciun; 

 

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

 

 

 
 
(210) 029644 
(220) 2011.08.10 
(730) Richi-Tichi S.R.L., MD  

Str. prof. Ion Dumeniuk nr. 24,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; ornamente 
pentru pomul de Crăciun; 

 

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

 

 

 
 
(210) 029645 
(220) 2011.08.10 
(730) Richi-Tichi S.R.L., MD  

Str. prof. Ion Dumeniuk nr. 24,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; ornamente 
pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii de comer-
cializare pentru terţi prestate de magazine. 
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(210) 029655 
(220) 2011.08.11 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale de uz uman şi 
veterinar. 

 

 

 
 
(210) 029657 
(220) 2011.08.12 
(730) TAGAER S.R.L., MD  

Str. Mesager nr. 5/2, ap. 17,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 

 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat şi de masă; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.23; 25.03.01; 25.03.03; 26.04.07; 
26.04.14; 26.04.18; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 029659 
(220) 2011.08.15 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Royal", cu excepţia executării grafi-
ce deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 029660 
(220) 2011.08.12 
(730) Accent Electronic S.A., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu- 
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rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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; 

 

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) 029661 
(220) 2011.08.10 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; mijloace de transport cu motor, 

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

 

(531) CFE(5) 27.07.01. 
 

 
 
(210) 029662 
(220) 2011.08.12 
(730) BURSA-B.V.C. S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 119/A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; administrarea pieţelor 
financiare; activitate bursieră pe piaţa valori-
lor mobiliare. 

 

 

 
 
(210) 029667 
(220) 2011.08.16 
(730) LIRAN CONSTRUCT S.R.L., MD  

Str. Igor Vieru nr. 11, ap. 52,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 26.04.02; 26.04.16; 
26.04.18; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 029668 
(220) 2011.08.17 
(730) PROT-C.V. S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Zona Industrială,  
MD-4201, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis. 
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(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.01.01; 27.05.02; 29.01.07. 

 

 
 
(210) 029669 
(220) 2011.08.18 
(730) AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: sur, sur-deschis, roşu, 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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; 

 

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) 25.05.02; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.10; 
28.05.00; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 029672 
(220) 2011.08.17 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., între-

prindere cu capital str ăin, MD  
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(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. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 19.07.22. 
 

 
 
(210) 029676 
(220) 2011.08.18 
(730) EUGEDIS S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
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31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 
şi flori naturale; alimente pentru animale; 
malţ; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 029682 
(220) 2011.08.18 
(730) IDEEA LEASING S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Al. Bernardazzi nr. 59, of. 3,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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 
cazare 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. 

 

 

 
 
(210) 029683 
(220) 2011.08.17 
(730) ŞAPOŞNICOV Vitalie, MD  

Str. Academiei nr. 17, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea; pro-

duse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, so-
suri (condimente); mirodenii. 

 

 

 
 
(210) 029685 
(220) 2011.08.18 
(730) BUTNARU Tamara, MD  

Str. Bogdan-Voievod nr. 2, ap. 111,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

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

roşu, galben, roz şi toate nuanţele acestora. 
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(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine; condimente; miro-
denii; gheaţă; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.11.17; 03.11.25; 27.05.01; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 029690 
(220) 2011.08.08 
(730) PRIME BROKER S.R.L., broker de asigura-

re-reasigurare, întreprindere cu capital 
străin, MD  
Bd. Dimitrie Cantemir  nr. 1/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.19; 26.02.08; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 029705 
(220) 2011.08.24 
(730) IAVORSCHI Svetlana, MD  

Str. N. Zelinski nr. 28, bloc 1, ap. 12,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 029706 
(220) 2011.08.24 
(310) 009796533 
(320) 2011.03.09 
(330) EM 
(730) Von Nordenskjöld Verfahrenstechnik GmbH, 

DE 
Killistr. 3, D-85658 Egmating-Münster,  
Germania 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - instalaţii de tratare a apelor reziduale; instalaţii 

de tratare a apei; lanţuri mobile de dispozitive 
de aerare pentru instalaţii de epurare. 

 

 

 
 
(210) 029707 
(220) 2011.08.24 
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe ac ţiuni  

de tip închis, MD  
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029708 
(220) 2011.08.24 
(730) IONEL S.A., fabric ă de confec ţii, MD  

Str. Bulgară nr. 47,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, negru. 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte; 
 

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

 

(531) CFE(5) 25.01.25; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 029709 
(220) 2011.08.24 
(730) Gallaher Limited, GB  

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 
roz de diferite nuanţe, auriu, alb. 

(511) NCL(9) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de 
foi; substanţe pentru fumat vândute separat 
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 
medicale sau curative; tutun de prizat; artico-
le pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 
29.01.15. 

 

 

 
(210) 029710 
(220) 2011.08.24 
(730) Gallaher Limited, GB  

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Lilac", "SUPERSLIMS". 

(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 
roz de diferite nuanţe, auriu, alb. 

(511) NCL(9) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de 
foi; substanţe pentru fumat vândute separat 
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 
medicale sau curative; tutun de prizat; artico-
le pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 029711 
(220) 2011.08.24 
(730) Gallaher Limited, GB  

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuanţe, 
roz de diferite nuanţe, auriu, alb. 

(511) NCL(9) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de 
foi; substanţe pentru fumat vândute separat 
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 
medicale sau curative; tutun de prizat; artico-
le pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 029715 
(220) 2011.08.25 
(730) CHISELIOV Aliona, MD  

Str. Smolean nr. 21,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
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vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 029716 
(220) 2011.08.24 
(730) VEC S.R.L., firm ă de produc ţie şi comer ţ, 

MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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) 15.09.02; 24.17.05; 26.04.09; 27.05.11. 
 

 
 

(210) 029717 
(220) 2011.08.25 
(730) VESELTIS S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Dumitru Caraciobanu nr. 16/2,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029720 
(220) 2011.08.25 
(730) Bayer S.A.S., FR  

16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, 
Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - fungicide. 
 

 

 
 
(210) 029726 
(220) 2011.08.26 
(730) SLOBODIAN Olexander, UA  

26 Radunska Street, apt. 55, Kyiv, 02232, 
Ucraina 

(540)  
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(591) Culori revendicate: galben, albastru, kaki. 
(511) NCL(9) 
32   - ape, ape de masă, ape gazoase; cvas, limo-

nade, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe; 
bere; siropuri pentru băuturi, sucuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 27.05.02; 28.05.00; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 029727 
(220) 2011.09.05 
(730) BEVERA NORD S.R.L., MD  

Str. Sînzienilor nr. 4,  
MD-2064, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(210) 029728 
(220) 2011.09.02 
(730) FERALUX S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Arborilor nr. 17, bloc 2,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

zare temporară. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 029729 
(220) 2011.09.01 
(730) MADAN Victor, MD  

Str. Livezilor nr. 41,  
MD-2039, Truşeni, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice, în spe-

cial faianţă, gresie, produse ceramice pentru 
acoperiri; 

 

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

 

 

 
 
(210) 029732 
(220) 2011.09.05 
(730) UNIMARKET DISCOUNT S.R.L., întreprin-

dere cu capital str ăin, MD  
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: vişiniu, auriu. 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.20; 27.01.07; 28.05.00; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 029733 
(220) 2011.09.01 
(730) BOST HOLDINGS, KR  

#301, 3rd Fl., 773-8 Yeoksam-2 dong, 
Gangnam-Gu, Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - acumulatoare electrice pentru vehicule. 
 

 

 
 
(210) 029738 
(220) 2011.09.06 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: mov, alb, sur. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 

imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.19; 01.17.11; 17.02.01; 26.04.13; 
26.13.25; 27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 029739 
(220) 2011.09.06 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 029740 
(220) 2011.09.06 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 029741 
(220) 2011.09.06 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 029742 
(220) 2011.09.06 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: mov, sur, roz, verde, cafe-

niu, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

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

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.19; 04.05.04; 04.05.05; 17.02.01; 
26.13.25; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 029744 
(220) 2011.09.05 
(730) JW LIFE SCIENCE CORPORATION, KR  

416, Hanjin-ri, Songak-eup, Dangjin-gun, 
Chungcheongnam-do, 343-823, Republica 
Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice; sub-

stanţe folosite în cazuri de tulburare a meta-
bolismului; substanţe pentru tratamentul lezi-
unilor fizice; substanţe de activizare a funcţiei 
celulare; substanţe cardiovasculare; prepara-
te pentru organoterapie, hemoglobină, 
hemodiluţie; plasmă de sânge; medicamente 
seroterapeutice; aminoacizi folosiţi în scopuri 
medicale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029746 
(220) 2011.09.06 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale pentru uz uman 
şi veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029747 
(220) 2011.09.06 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale pentru uz uman 
şi veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 029748 
(220) 2011.09.06 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

Plot No. 90, Sector-2, Gurgaon-122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale pentru uz uman 
şi veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029749 
(220) 2011.09.06 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale pentru uz uman 
şi veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029750 
(220) 2011.09.06 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale pentru uz uman 
şi veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 029753 
(220) 2011.09.07 
(730) ORHEI-VIT S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - alimente dietetice pentru copii, alimente pen-

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

 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, înlocuitori de cafea; făină, preparate fă-
cute din cereale, pâine, produse de patiserie 
şi cofetărie, îngheţată, miere, sosuri, mirodenii; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 029755 
(220) 2011.09.08 
(730) NIAGARA CLUB S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Ghidighici nr. 5,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

servesc la acoperirea capului; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare a produselor pen-
tru terţi; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.23; 24.15.02; 24.15.21; 26.13.25; 
27.05.09. 

 

 
 
(210) 029756 
(220) 2011.09.08 
(730) EXDEZCOM S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor şi tot ce ţine de 
domeniul promovării şi comercializării imobi-
lului; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 029764 
(220) 2011.09.08 
(730) E. MISHAN & SONS, INC., US  

230 Fifth Avenue, Suite 800, New York, NY 
10001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 

dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură, inclusiv genunchiere, bandaje pentru 
gleznă, bandaje cervicale (pentru gât), ban-
daje pentru încheietura mâinii, bandaj pentru 
umăr, centuri pentru spate, tălpi interioare, 
supinatoare, suporturi pentru spate, gleznă, 
gât, încheietura mâinii şi umăr, atele pentru 
genunchi, orteze elastice de genunchi, 
orteze de spate de uz medical, magneţi de 
uz terapeutic, aparate pentru terapie cu 
magnet. 

 

(531) CFE(5) 27.05.09; 27.05.10. 

 

 

 
(210) 029766 
(220) 2011.09.10 
(730) DIONYSOS-MERENI S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9,  
MD-6527, Merenii-Noi, Anenii-Noi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 029768 
(220) 2011.09.12 
(730) MAC-STRO S.R.L., firm ă comercial ă  

de produc ţie, MD 
Str. Uzinelor nr. 12,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 029791 
(220) 2011.09.13 
(730) DIONYSOS-MERENI S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9,  
MD-6527, Merenii-Noi, Anenii-Noi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

 

 
 
(210) 029793 
(220) 2011.09.13 
(730) CECAN Valeriu, MD  

Str. Pavel Boţu nr. 8,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

 
 
(210) 029794 
(220) 2011.09.13 
(730) StarNet S.R.L., societate comercial ă, MD 

Bd. Moscova nr. 15, bloc 3, ap. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 16.01.08; 26.02.01; 26.03.01; 26.03.05; 
26.07.09; 27.05.10. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 

(111) 21490 
(151) 2011.06.14 
(181) 2020.04.23 
(210) 027030 
(220) 2010.04.23 
(730) DEMYAŞEVA Natalia, RU  

Srednii Prospekt, 11, kv. 37, Sankt-Petersburg, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 24.05.02; 26.01.14; 28.05.00. 
 

 
 
(111) 21672 
(151) 2011.07.28 
(181) 2020.04.21 
(210) 027011 
(220) 2010.04.21 
(730) VINARIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 

 

 
 

 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Cherry", " Brandy", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
33   - lichior de vişine. 
 

(531) CFE(5) 05.07.16; 25.01.15; 26.04.15; 27.05.02. 

 

 

 
(111) 21677 
(151) 2011.07.08 
(181) 2019.12.04 
(210) 026335 
(220) 2009.12.04 
(730) World Medicine, MD  

Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "WORLD","MEDICINE". 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
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dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(111) 21718 
(151) 2011.08.15 
(181) 2020.10.22 
(210) 028008 
(220) 2010.10.22 
(730) MOTÎNGA Serghei, MD  

Bd. Moscova nr. 9, ap. 31,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(111) 21738 
(151) 2011.09.22 
(181) 2020.06.14 
(210) 027308 
(220) 2010.06.14 
(730) Rotapharm Limited, MD  

Str. Romană nr. 2/2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-

nătoare; fungicide, erbicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 21755 
(151) 2011.08.26 
(181) 2020.10.12 
(210) 027947 
(220) 2010.10.12 
(730) RESEARCH & PRODUCTION ENTERPRISE 

ROGNEDA, RU 
3, Tverskaya Zastava Sq., RU-125047 Moscow, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante. 

 

 
 
 
(111) 21800 
(151) 2011.08.22 
(181) 2019.10.16 
(210) 025994 
(220) 2009.10.16 
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(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical 
Industry, Joint Stock Company, BA  
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia- 
Herţegovina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice cu efect asupra sis-

temului digestiv şi metabolismului; produse 
pentru distrugerea animalelor dăunătoare, cu 
excepţia insecticidelor, repelentelor pentru 
insecte, produselor contra moliilor, otrăvuri-
lor; fungicide, cu excepţia preparatelor chimi-
ce pentru tratamentul mildiumului; erbicide. 

 

 
 
 
(111) 21821 
(151) 2011.08.11 
(181) 2020.02.25 
(210) 026841 
(220) 2010.02.25 
(730) CĂRBUNE Iurii, MD  

Str. Marii Adunări Naţionale nr. 10, ap. 60, 
MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 

 

 
 

 
(591) Culori revendicate: galben, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

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

 

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

 

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

. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în septembrie  2011 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data  

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 027030 2010.04.23 21490 2011.06.14 09,35,44 DEMYAŞEVA Natalia, RU 7/2010 10/2011 

2 027957 2010.10.18 21521 2011.06.11 25,35 AIVA S.R.L., firmă de producţie 
şi comerţ, MD 

12/2010  

3 027981 2010.10.20 21632 2011.07.08 25,35 AIVA S.R.L., firmă de producţie 
şi comerţ, MD 

12/2010  

4 027917 2010.10.07 21633 2011.08.15 05 Abbott  Laboratories, US 12/2010  

5 027011 2010.04.21 21672 2011.07.28 33 VINARIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

8/2010 10/2011 

6 026335 2009.12.04 21677 2011.07.08 05,10,35, 

36,39,44 

World Medicine, MD 4/2010 10/2011 

7 027685 2010.08.25 21693 2011.08.04 01,03,04,05, 

06,07,08,11, 

16,21,27,35, 

37,44 

VESELTIS S.R.L., societate 
comercială, MD 

11/2010  

8 027938 2010.10.18 21716 2011.08.15 25 PONTI S.R.L., MD 1/2011  

9 028001 2010.10.25 21717 2011.08.15 35,36,42,45 FINPAR INVEST S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

1/2011  

10 028008 2010.10.22 21718 2011.08.15 03 MOTÎNGA Serghei, MD 1/2011 10/2011 

11 028081 2010.11.08 21719 2011.08.12 25,35 IVANOV Nicolae, MD 1/2011  

12 028082 2010.11.08 21720 2011.08.12 25,35 IVANOV Nicolae, MD 1/2011  

13 028087 2010.11.08 21721 2011.08.15 05 Abbott  Laboratories, US 1/2011  

14 028093 2010.11.15 21722 2011.08.12 09,35 NEOTEC S.R.L., MD 1/2011  

15 028109 2010.11.12 21723 2011.08.15 03,09,11,44 COSMOMEDFARM S.R.L., MD 1/2011  

16 028111 2010.11.12 21724 2011.08.12 03,44 COSMOMEDFARM S.R.L., MD 1/2011  

17 028113 2010.11.12 21725 2011.08.12 44 COSMOMEDFARM S.R.L., MD 1/2011  

18 027875 2010.09.29 21726 2011.08.12 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

12/2010  

19 028031 2010.10.28 21734 2011.08.15 36,37 PROMSTROI-GRUP S.A., MD 1/2011  

20 027308 2010.06.14 21738 2011.09.22 05 Rotapharm Limited, MD 9/2010 10/2011 

21 027307 2010.06.14 21739 2011.08.16 05 Rotapharm Limited, MD 9/2010  

22 027306 2010.06.14 21740 2011.08.16 05 Rotapharm Limited, MD 9/2010  

23 027967 2010.10.15 21742 2011.08.16 29,30 GOMENIUK Iuri, MD 1/2011  

24 027968 2010.10.15 21743 2011.08.17 29,30 GOMENIUK Iuri, MD 1/2011  

25 027866 2010.09.27 21746 2011.08.18 05,35 CHIMAGROMARKETING 
S.R.L., MD 

12/2010  

26 027987 2010.10.22 21747 2011.08.17 05 VIVAMED INTERNATIONAL 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2/2011  

27 028043 2010.11.02 21748 2011.08.18 30 BAZIUC Elena, MD 1/2011  

28 028046 2010.11.02 21749 2011.08.18 30 BAZIUC Elena, MD 1/2011  

29 027876 2010.09.29 21750 2011.08.19 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

12/2010  

30 027394 2010.07.05 21751 2011.08.26 30,35 Fidesco S.R.L., companie 
industrială de comerţ, MD 

9/2010  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 027639 2010.08.18 21752 2011.08.22 16,35,41,45 SUMMIT-COM S.R.L., societate 
comercială, MD 

11/2010  

32 027699 2010.08.26 21753 2011.08.22 16,35,41,45 SUMMIT-COM S.R.L., societate 
comercială, MD 

11/2010  

33 027725 2010.09.06 21754 2011.08.26 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

11/2010  

34 027947 2010.10.12 21755 2011.08.26 01,05 RESEARCH & PRODUCTION 
ENTERPRISE ROGNEDA, RU 

12/2010 10/2011 

35 027988 2010.10.22 21756 2011.08.22 05 VIVAMED INTERNATIONAL 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2/2011  

36 027989 2010.10.22 21757 2011.08.22 10 VIVAMED INTERNATIONAL 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

2/2011  

37 028010 2010.10.25 21759 2011.08.21 33 DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD 1/2011  

38 028027 2010.11.01 21762 2011.08.22 03,05,16, 

21,35 

Vion-Impex S.R.L., MD 1/2011  

39 028033 2010.10.28 21763 2011.08.22 09 Motorola Trademark Holdings, 
LLC, US 

1/2011  

40 028044 2010.11.02 21764 2011.08.21 30 BAZIUC Elena, MD 1/2011  

41 028086 2010.11.08 21765 2011.08.22 05 Abbott  Laboratories, US 1/2011  

42 026867 2010.03.04 21769 2011.08.24 32 Vis-Strom S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 

6/2010  

43 026745 2010.02.16 21784 2011.08.22 33 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

5/2010  

44 027675 2010.08.23 21785 2011.09.02 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as  
TOYOTA MOTOR  
CORPORATION), JP 

11/2010  

45 025994 2009.10.16 21800 2011.08.22 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical 
and Chemical Industry, Joint 
Stock Company, BA 

1/2010 10/2011 

46 026985 2010.04.21 21802 2011.09.01 29,35 PEGAS S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

7/2010  

47 026841 2010.02.25 21821 2011.08.11 02,17,19,37 CĂRBUNE Iurii, MD 6/2010 10/2011 

48 027278 2010.06.09 21841 2011.09.13 29,32 San Impex International S.R.L., 
MD 

8/2010  

49 026779 2010.02.17 21863 2011.02.07 42 CERTIFICAT-ECO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

5/2010  
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Lista m ărcilor reînnoite  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 R 8436 2021.06.22 32,34,35, 
36,42 

PLEŞCA Valeriu, MD 
Str. Aurel David nr. 3,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

8/2001 1/2002 

2 R 8454 2021.02.08 35,38 DIASTIL S.R.L., companie de construcţii, MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

9/2001 2/2002 

3 R 8604 2021.01.12 33 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 

12/2001 5/2002 

4 R 8614 2021.01.31 33 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 

12/2001 5/2002 

5 R 8616 2021.01.31 33 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 

12/2001 5/2002 

6 R 8647 2021.05.15 05 GENZYME CORPORATION, US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts, 
02142, Statele Unite ale Americii 

12/2001 5/2002 

7 R 8671 2021.03.14 16,35,41 Mercuri International Group AB, SE 
Molndalsvägen 81, 412 63 GÖTEBORG, Suedia 

11/2001 6/2002 

8 R 8699 2021.05.15 05 GENZYME CORPORATION, US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts, 
02142, Statele Unite ale Americii 

1/2002 6/2002 

9 R 8852 2021.07.16 05 EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság, HU 
30-38 Keresztúri ut, Budapest, H-1106, Ungaria 

3/2002 8/2002 

10 R 8893 2021.07.20 12 Continental Reifen Deutschland GmbH, DE 
Vahrenwalderstrasse 9, D-30165, Hannover,  
Germania 

4/2002 9/2002 

11 R 8919 2021.08.15 05,42 GENZYME CORPORATION, US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts, 
02142, Statele Unite ale Americii 

4/2002 9/2002 

12 R 8920 2021.08.15 05,42 GENZYME CORPORATION, US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts, 
02142, Statele Unite ale Americii 

4/2002 9/2002 

13 R 8921 2021.08.15 01,05,42 GENZYME CORPORATION, US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts, 
02142, Statele Unite ale Americii 

4/2002 9/2002 

14 R 8922 2021.08.15 05,42 GENZYME CORPORATION, US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts, 
02142, Statele Unite ale Americii 

4/2002 9/2002 

15 R 8932 2021.08.14 30 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia statului 
DELAWARE, US 
410 Notrh Michigan Avenue, Chicago, Illinois  
60611, Statele Unite ale Americii 

4/2002 9/2002 

16 R 8949 2021.07.31 35,38,41 DENISOV Vadim, MD 
Str. Ion Creangă nr. 20, bloc 3, ap. 16,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

1/2002 10/2002 

17 R 8972 2021.09.05 03,05,21 Church & Dwight Co., Inc., US 
469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey 
08543, Statele Unite ale Americii 

5/2002 10/2002 

18 R 8978 2021.09.07 33 Diageo Brands B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Olanda 

5/2002 10/2002 

19 R 9045 2021.08.23 33 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 

6/2002 11/2002 
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1 2 3 4 5 6 7 

20 R 9046 2021.09.06 33 Diageo Brands B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Olanda 

6/2002 11/2002 

21 R 9047 2021.09.07 33 Diageo Brands B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Olanda 

6/2002 11/2002 

22 R 9048 2021.09.07 33 Diageo Brands B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Olanda 

6/2002 11/2002 

23 R 9089 2021.10.16 16,35,42 ŢUREA Victor, MD 
Str. Alecu Russo nr. 61, ap. 58,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

6/2002 11/2002 

24 R 9090 2021.11.09 05 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023,  
Chişinău, Republica Moldova 

6/2002 11/2002 

25 R 9171 2021.11.21 05 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023,  
Chişinău, Republica Moldova 

8/2002 1/2003 

26 R 9391 2021.01.31 33 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 

1/2002 5/2003 

27 R 9551 2021.11.09 05 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2/2003 7/2003 

28 R 9665 2021.03.20 33 VINURI IALOVENI S.A., MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 4,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

29 R 9897 2021.08.23 05,30,32, 
35,42 

SORGREM, asociaţia producătorilor şi  
prelucrătorilor culturilor de sorg, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 57, ap. 102, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7/2003 12/2003 

30 R 10141 2021.11.09 05 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 
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IV 

Indica ţii geografice, denumiri de origine, 
specialit ăţi tradi ţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în 

modul stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a 
acordurilor bilaterale, la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de 
utilizare a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, 
licenţiate şi nu pot face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o 
cerere privind acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine 
şi specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; 
cererile privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o 
indicaţie geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de 
origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de 
utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată.  

 

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use 
thereof. A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed 
and it may not form a subject matter of any real rights. 

Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or 
protected geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to 
use it. 

 
 

P

L
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In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected 
geographical indication. 
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Indica ţii geografice, denumiri de origine, specialit ăţi 
tradi ţionale garantate pentru care este solicitat ă 

protec ţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 
 

n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei 

denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune 
la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law 
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to lodge an opposition 
against the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed 
in writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 

Î 

I
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Lista denumirilor de origine  

pentru care se solicit ă protec ţie în Republica Moldova  
conform Aranjamentului de la Lisabona privind prote cţia  
denumirilor de origine a produselor şi înregistrarea lor  

interna ţional ă  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei  

ST.3 OMPI), denumirea de origine a produsului, transliteraţia / traducerea, denumirea produsului  

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliteraţia / 
Traducerea 

Produsul 

1 2 3 4 5 6 7 
1 AO 0899 2011.06.21 RS БЕРМЕТ BERMET Vin aromatizat 
2 AO 0900 2011.08.01 PE BANANO 

DE COSTA RICA 
 Banane 
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Indica ţii geografice, denumiri de origine, 
specialit ăţi tradi ţionale garantate  

pentru care este acordat ă protec ţie  
pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations  
of origin, traditional specialties guaranteed 

for which protection is granted  
in the Republic of Moldova 
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 Lista denumirilor de origine  
cărora le-a fost acordat ă protec ţie în Republica Moldova,  

în luna septembrie 2011 conform Aranjamentului de l a Lisabona 
privind protec ţia denumirilor de origine a produselor  

şi înregistrarea lor interna ţional ă  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei  

ST.3 OMPI), denumirea de origine a produsului,  transliteraţia / traducerea, denumirea produsului  
şi clasa din care acesta face parte conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor  

în scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa)  

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliteraţia / 
Traducerea 

Clasele /  
Produsul 

1 2 3 4 5 6 7 
1 AO 0893 2010.11.25 PE CAFÉ VILLA RICA  30 - boabe verzi de cafea 
2 AO 0894 2010.11.23 MK МАКЕДОНСКИ 

АJВАР 
MAKEDONSKI 

AJVAR 
31 - (ajvar) salată tradiţională  
din ardei gras, conservată 

3 AO 0895 2010.11.23 MK КРИВОПАЛАНЕЧКИ 
МЕД 

KRIVOPALANEČKI 
MED 

30 - miere 

4 AO 0896 2010.11.23 MK ДИСАН DISAN 33 - vin 
5 AO 0897 2010.11.23 MK КОЧАНСКИ ОРИЗ KOČANSKI ORIZ 30 - orez 
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V 
Design industrial / Industrial design  

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

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

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

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed 
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

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

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). The Bulletin comprises both bibliographic data in French, English and Spanish and 
registered industrial design reproductions and is exposed over the Internet on the WIPO site, accessible 
to the public. In BOPI shall be published the lists of industrial designs registered in the Republic of 
Moldova, arranged in the order of the international registration numbers and of the ICID classes, as well 
as of those renewed in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international registration 
numbers. 

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDA RD ST. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Certificate number 

(15)  Data înregistrării  

 Date of registration 

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

 Expected expiration date of the registration validity 

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of deposit  

(22)  Data de depozit 

 Filing date of deposit 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Priority data under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Filing date of priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Publication date of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Publication date of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 

 Date of publication deferment expiration         

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Indication of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Representation of industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of divisional application  

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

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMA ŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of the published industrial designs 

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

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

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

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

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

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

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

FG4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

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

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

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

MK4L  Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

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

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

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

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

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

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (9) Cl. 06-11  

(21) f 2011 0054 

(22) 2011.07.26 
(28) 8 
(57)     Culori revendicate:  

modelul 1 - negru, sur, galben, roşu, roz, 
portocaliu, verde, cafeniu, alb, bordo; 
modelul 3 - negru, sur, galben, roşu, roz, 

portocaliu, verde, cafeniu, alb, bordo; 
modelul 5 - negru, sur, galben, roşu, roz, 
portocaliu, verde, cafeniu, alb, bordo; 

modelul 7 - negru, sur, galben, roşu, roz, 
portocaliu, verde, cafeniu, alb, bordo 

(71)(72) COŞNEANU Elena, MD 
Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12,  

 MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

 ZBANCĂ Tatiana, MD 
Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12,  

 MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(74) COŞNEANU Elena 
(54) Covoare şi motive decorative pentru  
 covoare  

 
(55) 
 

1 
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(21)   f 2011 0054 

2 

 

 
3 

 

 
4 



MD - BOPI 10/2011  DESIGN 
 

 132 

(21)   f 2011 0054 

5 

 

6 
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(21)   f 2011 0054 

 
7 

 

 
8 
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(51) LOC (9) Cl. 07-02  

(21) f 2011 0057 

(22) 2011.07.18 
(28) 75 
 

(71) ORLENCO Andrei, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 2, ap. 19,  

 MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(72) ORLENCO Andrei, MD    
 ORLENCO Dmitrii, UA 
(54) Accesorii pentru gr ătare  

(55) 
 

 

 

1.1  1.2 

 

 

 

 
2.1  2.2 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



DESIGN  MD - BOPI 10/2011 
 

 135 

(21)   f 2011 0057 
 

  

3.1  3.2  4.1 

 
 

   

4.2  5.1  5.2  6.1 

 
 

 

 

 

 

6.2  7.1  7.2  8.1 
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(21)   f 2011 0057 
 

  

 

 

8.2  9.1  9.2  10.1 

 
 

 

   

10.2  11.1  11.2  12.1 

 

 

  

 

 

 
12.2  13.1  13.2  14.1 
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(21)   f 2011 0057 
 

 

 

  

14.2  15.1  15.2  16.1 

 

  

 

 

 
16.2  17.1  17.2  18.1 

 
   

18.2  19.1  19.2  20.1 
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(21)   f 2011 0057 
 

 

 

 

 

 

20.2  21.1  21.2  22.1 

 

 

  

22.2  23.1  23.2 

 

 

  

24.1  24.2  25.1 
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(21)   f 2011 0057 
 

 

25.2  26.1 

 
 

 

 

 

26.2  27.1  27.2 

 
 

28.1  28.2 
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(21)   f 2011 0057 
 

 

 

 
29.1  29.2 

 
 

 
30.1  30.2 

 

 

31.1  31.2 
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(21)   f 2011 0057 
 

 

 

 
32.1  32.2 

 
 

 
33.1  33.2 

 

 

 

 
34.1  34.2 
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(21)   f 2011 0057 
 

 

  

 
35.1  35.2  36.1 

 
 

 

 
36.2  37.1 

 
 

 

 

 
37.2  38.1 
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(21)   f 2011 0057 
 

 

 

 

 

 
38.2  39.1  39.2 

 
 

 

 

 
40.1  40.2 

 
 

 

 
41.1  41.2 
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(21)   f 2011 0057 
 

 

42.1  42.2 

 
 

 

   

 
43.1  43.2  44.1  44.2 

 
 

  

 

 

 
45.1  45.2  46.1  46.2 
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(21)   f 2011 0057 
 

 

   

 
47.1  47.2  48.1  48.2 

 
 

 

49.1  49.2 

 
 

 

50.1  50.2 
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(21)   f 2011 0057 
 

 

 
51.1  51.2 

 
 

 
52.1 

 

 

 

 

52.2  53.1 
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(21)   f 2011 0057 
 

 

 

53.2  54.1 

 
 

 

 

 
54.2  55.1 

 

 

 
55.2 

 

 

 
56.1 
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(21)   f 2011 0057 

 

 

 
56.2  57.1 

 

 

 

 
57.2  58.1 

 

 

 

58.2  59.1 

 

 
59.2 
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(21)   f 2011 0057 

60.1 

 
 

 

 

60.2  61.1 

 
 

 
61.2 
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(21)   f 2011 0057 

62.1 

 

62.2 

 

 

 

 
63.1  63.2 

 

 

64.1  64.2 
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(21)   f 2011 0057 

 

 

65.1  65.2 

 
 

 

66.1  66.2 

 
 

 

 

67.1  67.2 
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(21)   f 2011 0057 
 

 
68.1  68.2 

 
 

 
69.1 

 
 

 

 

 
69.2  70.1 
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(21)   f 2011 0057 
 

70.2  71.1 

 

 

 

 
71.2  72.1 

 

 

 

 

 

 
72.2  73.1  73.2 

 

 

 

 

 

 

 

74.1  74.2  75.1  75.2 
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(51) LOC (9) Cl. 09-05  

(21) f 2011 0053 

(22) 2011.07.08 
(28) 9 
 

(71)(72) UZUN Valentina, MD 
 Str. Sadovaia nr. 24, MD-6113, Cazaclia, 

UTA Găgăuzia, Republica Moldova 
(74) MARGINE Ion 
(54) Ambalaje  

(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 

1  2 

 

 

3  4 
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(21)   f 2011 0053 

 

5  6 

 

 

7  8 

 

9 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2011 0055 

(22) 2011.07.12 
(28) 9 
(57)     Culori revendicate:  

desenul 1 - albastru, galben, negru, alb;  
desenul 2 - albastru, galben, negru, alb;  
desenul 3 - albastru, galben, negru, alb;  

desenul 4 - albastru, galben, negru, alb;  
desenul 5 - albastru, galben, negru, alb;  

desenul 6 - albastru, galben, negru, alb;  
desenul 7 - albastru, galben, negru, alb;  

desenul 8 - albastru, galben, negru, alb;  
desenul 9 - albastru, galben, negru, alb 
(71) PARTIZAN-X S. R. L., MD 

Str. Armenească nr. 108, ap. 8,  
 MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
(72) RUSU Oleg, MD 
(54) Etichete  

 

(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1 

 

2 

 

 
3 
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(21)   f 2011 0055 

4 

 

 
5 

 

6 

 

 
7 
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(21)   f 2011 0055 

 
8 

 

9 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2011 0056 
(22) 2011.07.15 

(28) 14 
(57)     Culori revendicate:  

desenul 1 - verde-închis, verde-deschis, 

albastru-deschis, galben, portocaliu, cără-
miziu, roşu, roz, bej, gri-închis, cafeniu de 
diferite nuanţe;  

desenul 2 - galben, portocaliu, albastru-
deschis, roşu, albastru-închis, negru, alb;  
desenul 3 - negru, alb, gri-închis, gri-des-

chis, albastru-deschis, galben, roşu, violet, 
verde;  
desenul 4 - negru, alb, gri-închis, gri-des-

chis, albastru-deschis, galben, portocaliu, 
alb, roşu;  
desenul 5 - cafeniu de diferite nuanţe, gal-

ben, alb, negru;  
desenul 6 - portocaliu, alb, galben, albastru-
deschis, roşu, verde-deschis, verde-închis, 

cafeniu de diferite nuanţe;  
desenul 7 - violet, liliachiu, albastru-deschis, 
albastru-închis, verde, galben, roşu, alb, 

cărămiziu, cafeniu de diferite nuanţe, bej, 
azuriu, negru;  
desenul 8 - alb, albastru-închis, roşu, cafeniu 

de diferite nuanţe, negru, bej;  
desenul 9 - negru, gri de diferite nuanţe, 
galben, albastru de diferite nuanţe, alb, roşu;  

desenul 10 - albastru-deschis, alb, roşu, 
galben, verde, negru, gri-deschis, cafeniu de 
diferite nuanţe, bej;  

desenul 11 - albastru-deschis, verde, verde-
deschis, galben, roşu, alb, gri de diferite 
nuanţe;  

desenul 12 - alb, galben, verde, azuriu, 
albastru-închis, negru;  
desenul 13 - alb, albastru-deschis, verde, 

roşu, galben, bej, portocaliu, cafeniu;  
desenul 14 - negru, alb, galben, albastru, 
azuriu, roşu, roz, portocaliu, violet, liliachiu, 

verde-deschis 
(71)(72) ZINCENCO Alexandr, MD 
 Str. Dimineţii nr. 28, MD-2002, Chişinău, 

Republica Moldova 
(54) Etichete  
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(21)   f 2011 0056 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(51) LOC (9) Cl. 25-03  

(21) f 2011 0045 

(22) 2011.06.23 
(28) 21 

(71)(72) EROHIN Ruslan, MD 
 Str. Ginta Latină nr. 5, bloc B, ap. 54,  

 MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Monumente funerare  

 

(55) 
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(21)   f 2011 0045 
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(21)   f 2011 0045 

 

 

 

 

 
17.1  17.2  17.3 

 

 

 
17.4  17.5 

 

 
 

 

 
18.1 18.2  18.3 

 



DESIGN  MD - BOPI 10/2011 
 

 179 

(21)   f 2011 0045 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  

de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform 
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certi-
ficatului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de de-

sene şi mo-
dele indus- 

triale (nr. de-
senului şi 
modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1349 2011.09.10 2016.02.24 f 2011 0017 2011.02.24 32-00 1 SULTAN Cristina, MD 

Str. Albişoara nr. 76,  
bloc 6, ap. 128, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 

5/2011 

2 1350 2011.09.05 2016.03.16 f 2011 0022 2011.03.16 25-03 1 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, 
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2011 

3 1351 2011.09.15 2016.03.23 f 2011 0026 2011.03.23 26-05 1 LIMITED LIABILITY 
COMPANY "LIGHTING 
TECHNOLOGIES 
PRODUCTION", RU 
Magistralnaya Street  
11a, Ryazan 390010, 
Federaţia Rusă 

5/2011 

 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în septembrie 201 1 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1309 09-01 f 2010 0024 2010.03.03 1 SĂLCUŢA S.R.L., 

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
4/2011 

2 1329 09-01 f 2010 0025 2010.03.03 2 MOLDAVSCHII STANDART 
S.R.L., ÎNTREPRINDERE  
CU CAPITAL STRĂIN, FABRICĂ 
DE VINURI ŞI DIVINURI, MD 

7/2011 

3 1333 19-08 f 2010 0098 2010.12.07 3 RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., ÎNTREPRINDERE  
CU CAPITAL STRĂIN, MD 

7/2011 

4 1334 25-01 f 2010 0091 2010.10.26 3 AGARCOV Alexandr, MD 
AGARCOVA Natalia, MD 

7/2011 

5 1335 25-01 f 2010 0092 2010.10.26 1 AGARCOV Alexandr, MD 
AGARCOVA Natalia, MD 

7/2011 

6 1336 25-03 f 2010 0095 2010.11.16 1 TEHNO ENGINEERING  
GRUP S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 

7/2011 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, 
numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale 

reînnoite (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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 388 2016.08.30 f 2001 0079 2001.08.30 09-01 1 WINE INTERNATIONAL 
PROJECT S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU 
CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2002 
2/2003 

2 945 2016.05.16 f 2006 0057 2006.05.16 02-04 4 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
A MOLDOVEI, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 168, 
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2007 
9/2007 

3 946 2016.05.16 f 2006 0058 2006.05.16 03-01 3 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
A MOLDOVEI, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 168, 
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2007 
9/2007 

 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi 
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. 

BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/036091 INTERNATIONAL MUL-T-LOCK LTD., 
NL 

1 2016.04.04(3R) 12/1997 3/2011 

2 DM/036540 BELVEDERE (SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

1 2016.05.30(3R) 12/1997 3/2011 

3 DM/036630 LUXURY TIMEPIECES 
INTERNATIONAL SA, CH 

1 2016.06.07(3R) 12/1997 3/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 DM/038669 BREITLING S.A., CH 2 2016.04.16(3R) 12/1997 3/2011 

5 DM/055710 FERRARI S.P.A., IT 1 2016.03.06(2R) 11/2001 3/2011 

6 DM/055711 FERRARI S.P.A., IT 1 2016.03.06(2R) 11/2001 3/2011 

7 DM/056379 WENKO-WENSELAAR GMBH & CO. 
KG, DE 

3 2016.06.01(2R) 2/2002 3/2011 

8 DM/056562 NICE SPA, IT 4 2016.04.25(2R) 3/2002 3/2011 

9 DM/067794  LÉON HATOT SA (LÉON HATOT 
AG) (LÉON HATOT LTD), CH 

1 2016.05.02(1R) 10/2006 3/2011 

10 DM/067855 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2016.06.01(1R) 11/2006 3/2011 

11 DM/067856 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2016.06.01(1R) 11/2006 3/2011 

12 DM/067857 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2016.06.01(1R) 11/2006 3/2011 

13 DM/067858 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2016.06.01(1R) 11/2006 3/2011 

14 DM/067859 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2016.06.01(1R) 11/2006 3/2011 

15 DM/067860 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2016.06.01(1R) 11/2006 3/2011 

16 DM/067861 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2016.06.01(1R) 11/2006 3/2011 

17 DM/067863 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2016.06.01(1R) 11/2006 3/2011 

18 DM/067884 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2016.06.01(1R) 11/2006 3/2011 

19 DM/067887 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2016.06.01(1R) 11/2006 3/2011 

20 DM/067894 MONTRES BREGUET S.A., CH 1 2016.06.09(1R) 11/2006 3/2011 
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 

din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments produced in the legal status of the applica-

tions and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses the-

reof; data relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reins-

tated titles of protection; deprivations of rights; data relating to the assignment, license, pledge and 

franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modific ărilor  

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. depozit Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cereri de 
înregistrare 
a mărcilor 

027981 
 
 

027957 

- 12/2010 
 
 

(730)  
Str. Mitropolit Varlaam  
nr. 69, ap. (of.) 17,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Str. Vîrnav C., nr. 28, ap. 20, 
MD-2025, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

2 Cerere de 
înregistrare 

a mărcii 

027911 - 12/2010 
 
 

(540)  
 

 
 

(540)  
 

 

3 Cerere de 
înregistrare 

a mărcii 

027030 - 7/2010 
 
 

(540)  
 

 

(540)  
 

 
4 Mărci 009944 

 
 

010096 
 
 

010102 
 
 

010559 
 
 

010097 
 

  8604 
 
 

  8614 
  
 

  8616 
 
 

  9045 
 
 

  9391 

12/2001 
5/2002 

 
 
 
 
 
 
 

6/2002 
11/2002 

 
1/2002 
  5/2003 

(730)  
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD  
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, 
Republica Moldova 
 

(730) 
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, 
Republica Moldova 
 

5 Mărci 010019 
 
 
 

009968 

8860 
 
 
 

9150 

4/2002 
9/2002 

 
 

8/2002 
2/2003 

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

(730)  
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., MD 
 
 

6 Marcă 010083 9665 4/2003 
9/2003 

 

(730)  
Str. Alexandru cel Bun nr. 4, 
MD-6800, Ialoveni, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
Str. Alexandru cel Bun nr. 4, 
MD-6801, Ialoveni, Republica 
Moldova 

7 Marcă 025100 19451 3/2010 
 

(730) 
INTERIOR DECOR S.R.L.,  
MD 

(730)  
INTERIOR DECOR S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 Marcă 010236 8468 9/2001 
2/2002 

 
 

(730)  
Direcţia Poliţiei Rutiere  
a Inspectoratului General  
al Poliţiei al Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova, 
MD 

(730)  
Direcţia Poliţiei Rutiere  
a Departamentului Poliţie  
al Ministerului Afacerilor  
Interne al Republicii Moldova, 
MD 

9 Mărci 001528 
 
 
 

001530 
 
 
 

001531 
 
 
 

001532 
 
 

002407 
 
 
 

002410 

R 473 
 
 
 

R 703 
 
 
 

R 704 
 
 
 

R 705 
 
 

R 1949 
 
 
 

R 1950 

11/1994 
  6/2004 
  7/2011 

 
12/1994 
7/2004 
7/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

9/1995 
10/2004 
  7/2011 

 
9/1995 
9/2004 
  7/2011 

(730)  
PMPI LLC, US 
 

(730) 
Philip Morris International 
Finance Corporation, US 
 

10 Marcă 009981 8450 9/2001 
2/2002 

 

(730)  
UNIROYAL CHEMICAL 
COMPANY INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului New Jersey, US 
WORLD HEADQUARTERS, 
MIDDLEBURY,  
CONNECTICUT 06749,  
Statele Unite ale Americii 

(730) 
Crompton Manufacturing  
Company, Inc. (New Jersey 
corporation), US 
 
199 Benson Road, Middlebury, 
Connecticut 06749,  
Statele Unite ale Americii 

11 Marcă 010473 8852 3/2002 
8/2002 

 

(730)  
EGIS GYÓGYSZERGYÁR 
RT., HU 

(730)  
EGIS GYÓGYSZERGYÁR 
Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság, HU 

12 Marcă 010867 9243 9/2002 
2/2003 

 

(730)  
INFAMED, Closed Joint Stock 
Company, RU  
ORUZHEYNY PER.,15, bld. 1, 
Moscow 125047, 125047, 
Federaţia Rusă 

(730) 
 INFAMED, Closed Joint Stock 
Company, RU  
143408, Moscow area,  
Krasnogorsk, 30 A Lenina Str., 
Federaţia Rusă 

13 Marcă 014797 12371 1/2005 
6/2005 

 

(730)  
Prospect Maşerova, 61, 
220711, Minsk, Belarus 

(730)  
Prospect Pobeditelei, 61, 
Minsk 220035, Belarus 

14 Marcă 020265 16007 
 

9/2007 
2/2008 

 

(730)  
TETLEY GB LIMITED, GB 
 
325 Oldfield Lane North, 
Greenford, Middlesex UB6 
0AZ, Regatul Unit 

(730)  
TATA GLOBAL BEVERAGES 
GB LIMITED, GB 
Parkview, 82 Oxford Road, 
Uxbridge, Middlesex UB8 1UX, 
Regatul Unit 
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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 009983 

2000.12.22 
 

8502 
 

10/2001              
3/2002 

VINEX-VICTORIA S.R.L., 
fabrică de vinuri, MD 
MD-6522, Geamăna,  
Anenii Noi,  
Republica Moldova 

MAURT S.R.L., MD 
 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

1631 
2011.09.01 

 

2  Marcă 025983 
2009.10.12 

20419 
 

1/2010          
12/2010 

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

Î.C.S. HEALTH FOREVER 
INTERNATIONAL S.R.L., 
MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
MD-2012, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1637 
2011.09.01 

 

3 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

028169 
2010.11.22 

 

- 2/2011 
 

NAGORNÎI Nicolai, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn  
nr. 34, ap. 123, 
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

Diversey, Inc., US 
8310 16th Street,  
Sturtevant, Wisconsin 
53177, Statele Unite ale 
Americii 

1638 
2011.09.01 

 

4 Marcă 002384 
1994.01.18 

 

R 1382 
 
 

5/1995           
6/2004         
12/2005 

SHELL BRANDS INTER-
NATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, 
Elveţia 

FUCHS PETROLUB AG, 
DE 
Friesenheimer Strasse 17, 
68169 Mannheim,  
Germania 

1639 
2011.09.05 

5 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

026792 
2010.02.25 

 

- 
 

6/2010 CEBANU Valeriu, MD 
Str. Valea Crucii  
nr. 22, ap. 72,  
MD-2072, Chişinău,  
Republica Moldova 

TIMOFTI Vladimir, MD 
Bd. Moscova nr. 9, ap. 77, 
MD-2068, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1640 
2011.09.06 

 

6 Mărci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model de  
utilitate 
 
Desene/ 
modele 
industriale 
 

014502 
2004.02.05 

 
014395 

2004.01.27 
 

014391 
2004.01.27 

 
018252 

2005.12.12 
 

u 2005 0007 
2005.01.24 

 
f 2006 0029 
2006.03.02 

 
f 2008 0011 
2008.02.27 

12095 
 
 

12157 
 
 

12634 
 
 

14134 
 
 

126 
 
 

899 
 
 

1167 
 

11/2004             
4/2005 

 
12/2004              
5/2005 

 
4/2005           
9/2005 

 
7/2006         
12/2006 

 
7/2005           
9/2005 

 
8/2006 

 
 

8/2008           
9/2009 

Galupa Dumitru, MD 
Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 123, ap. 9,  
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

Gomeniuc Vitali, MD 
Str. Bulgară nr. 31, ap. 7, 
MD-3112, mun. Bălţi, 
Republica Moldova 
 

1641 
2011.09.07 

 

7 Mărci 015137 
2004.05.28 

 
 

025483 
2009.06.23 

11624 
 
 
 

21034 
 

8/2004      
1/2005        
12/2010 

 
9/2009           
4/2011 

WJ Ventures Limited, CY 
Digeni Akrita, 45-47,  
Pamporides Building,  
4th floor, P.C. 1070, 
Nicosia, Cipru 

AGROLEON CONSULTING 
S.R.L., MD 
Str. 31 August nr. 20, bloc B,  
MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 
 

1642 
2011.09.23 

 

8 Mărci 002162 
1994.06.17 

 
 

002541 
1994.06.17 

 

R 3714 
 
 
 

R 3715 

10/1995              
5/1996           
12/2000 

 
10/1995              
5/1996           
12/2000 

KIWI European Holdings 
B.V., NL 
 
 
Vleutensevaart 100, 3532 
AD Utrecht, Olanda 

S.C. Jonson & Son, Inc.,  
a corporation organized 
under the laws of the State 
of Wisconsin, US 
1525 Howe Street, Racine, 
Wisconsin 53403,  
Statele Unite ale Americii 

1644 
2011.09.13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 

025686 
2009.08.06 

 

- 10/2009 JOVAN Fiodor, MD 
 
Str. Ştefan Neaga  
nr. 16, ap. 1,  
MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

HEINEKEN ENTRE-
PRISE, FR 
19 rue des Deux Gares,  
F-92500 RUEIL  
MALMAISON, Franţa 
 

1648 
2011.09.15 

 

10 Marcă 015295 
2004.08.18 

 

13321 6/2005           
3/2006 

Lobi-M S.R.L., MD 
Str. Albişoara nr. 80, bloc 5,  
MD-2074, Chişinău,  
Republica Moldova 

Aluplast GmbH, DE 
Auf der Breit 2, 76227 
Karlsruhe, Germania 

1649 
2011.09.15 

 

11 Marcă 017137 
2005.06.09. 

 

14185 
 

6/2006         
11/2006 

Rusnac-MoldAqua S.R.L., 
MD 
 
Str. Ostafa nr. 7,  
MD-3112, Bălţi,  
Republica Moldova 

Societatea Comercială 
„BALABAN INTRAVEST” 
S.R.L., MD 
MD-5024, Gura Căinarului, 
Floreşti, 
Republica Moldova 

1650 
2011.09.16 

 

12 Mărci 010364 
2001.05.17 

 
 

011858 
2002.09.16 

 
017961 

2005.10.24 

R 8740 
 
 
 

10358 
 
 

13586 
 

1/2002            
7/2002           
7/2011 

 
9/2003           
4/2004 

 
1/2006           
6/2006 

FLOAREA SOARELUI 
S.A., MD 
Str. 31 August nr. 6,  
MD-3121, Bălţi,  
Republica Moldova 
 

ZAO "Chernyansky Zavod 
Rastitelnykh Masel", RU 
Str. Magistralnaya, 12, 
309560, Belgorod Region, 
Chernyansky District,  
p. Chernyanka,  
Federaţia Rusă 
 

1651 
2011.09.19 

 

13 Marcă 025100 
2009.03.11 

 

19451 
 

3/2010          
10/2011 

INTERIOR DECOR 
S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
Str. 31 August 1989  
nr. 79/1, of. 3,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

GUŢU Andrian, MD 
 
 
Str. Moara Roşie nr. 29,  
MD-2005, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 
 

1652 
2011.09.20 

 

14 Marcă 027091 
2010.05.24 

 

21057 
 

7/2010           
4/2011 

IREX, filiala din Republica 
Moldova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi 
Internaţionale, MD 
Bd. Ştefan cel Mare  
şi Sfînt nr. 202, et. 6, 
KENTFORD,  
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

Asociaţia Radiodifuzorilor 
"Reţeaua AICI", MD 
 
 
Bd. Ştefan cel Mare  
şi Sfînt nr. 202/2, et. 2, 
KENTFORD,  
MD-2004, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1653 
2011.09.21 

 

15 Mărci 008266 
1998.11.19 

 
 

009803 
2000.11.22 

 
 

R 6870 
 
 
 

R 8349 

7/1999         
12/1999          
7/2007 

 
7/2001         
12/2001          
7/2007 

Pfizer Caribe Limited, GB 
Coutts House, Le Truchot,  
St. Peter Port, Guernsey 
GY1 1WD, Insulele  
Normande, Regatul Unit 
 

C. P. Pharmaceuticals 
International C.V., US 
c/o General Partners - 
Pfizer Manufacturing LLC 
and Pfizer Production 
LLC, 235 East 42nd Street, 
New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 

1654 
2011.09.26 

 

16 Marcă 022748 
2008.02.07 

 

20013 9/2010 GP BATERIA S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Vasile Alecsandri  
nr. 86-A,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

Gold Peak Industries 
(Holdings) Limited, HK 
8th Floor, Gold Peak 
Building, 30-34 Kwai Wing 
Road, Kwai Chung, New 
Territories, Hong Kong 

1656 
2011.09.28 

 

17 Marcă 010962 
2002.02.12 

 

9295 
 

10/2002                 
3/2003 

Pfizer Ireland  
Pharmaceuticals, IE 
 
 
 
 
Pottery Road, Dun Laog-
haire Co., Dublin, Irlanda 

Pfizer Ireland  
Pharmaceuticals, a private 
unlimited liability company 
incorporated in Ireland 
(registered number 
490938), IE 
Operations Support 
Group, Ringaskiddy, 
County Cork, Irlanda 

1657 
2011.09.29 

 

18 Marcă 008656 
1999.05.24 

 

R 7293 12/1999               
5/2000 

EROĞLU GIYIM SANAYI 
VE TICARET LIMITED 
ŞIRKETI, TR 
FIRUZKOY MAHALLESI, 
FIRUZKOY BULVARI, 
NO:216, AVCILAR-
ISTANBUL, Turcia 
 

LOFT MAĞAZACILIK 
ANONİM ŞİRKETİ, TR 
 
ZAFER MAHALLESİ 
ÇINAR SOKAK NO:2 
ASMA KAT YENİBOSNA 
İSTANBUL/TURKEY, 
Turcia 

1658 
2011.09.29 
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Lista contractelor de licen ţă 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, 

numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului  
de 

protecţie 

Nr. BOPI Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 

interna- 
ţională 
 

IR 702574 
 

 (730) 
Worktower Trading 
and Investments 
Limited, CY  
Akropoleos 8, Mabella 
Court, P.C. CY-1300 
Nicosia, Cipru  

(791)   
DELTA-MEDICA 
S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD  
Str. Ioan Livescu nr. 31, 
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova  

1. Licenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune 
al contractului – de la 
15.03.2011 până la 
15.03.2014. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova. 

1643 
2011.09.12 

2 Marcă 
interna- 
ţională  

IR 1021668 
 
 

 (730) 
Dipaka Trading Limited, 
CY 
Michail Kasialou, 8, 
Kato Polemidia, 
CY-4150 Limassol, 
Cipru  

(791)   
JSC „Nizhpharm”, RU  
 
Salganskaya str., 7, 
GSP-459, Nizhny 
Novgorod 603950, 
Federaţia Rusă  

1. Licenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune 
al contractului –  
perioada de  
valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

1645 
2011.09.13 

 

3 Marcă 
interna- 
ţională 

IR 1021551 
 

 (730) 
Dipaka Trading Limited, 
CY  
Michail Kasialou, 8, 
Kato Polemidia, 
CY-4150 Limassol, 
Cipru 

(791)   
JSC „Nizhpharm”, RU  
 
Salganskaya str., 7, 
GSP-459, Nizhny 
Novgorod 603950, 
Federaţia Rusă 

1. Licenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune 
al contractului –  
perioada de  
valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova. 

1646 
2011.09.14 

 

4 Marcă 
interna- 
ţională 

IR 1021733 
 

 (730) 
Dipaka Trading Limited, 
CY 
Michail Kasialou, 8, 
Kato Polemidia,  
CY-4150 Limassol, 
Cipru 

(791)   
JSC „Nizhpharm”, RU  
 
Salganskaya str., 7, 
GSP-459, Nizhny 
Novgorod 603950, 
Federaţia Rusă 

1. Licenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune 
a contractului –  
perioada de  
valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova. 

1647 
2011.09.12 

 

5 Mărci R 1948 
 
 
 
 
 
 
 
R 1959 
 
 
 
 
 
 
 
R 5582 
 
 
 
 
 
 
R 5583 
 
 
 
 
 
 
R 5584 
 
 

9/1995          
1/2006          
7/2006          
8/2006          
1/2007          
8/2011 

 
 

9/1995          
1/2006          
7/2006    
8/2006          
1/2007 
8/2011 

 
 

11/1997            
5/1998            
4/2006            
8/2006            
1/2007            
8/2011 

 
11/1997            
5/1998            
4/2006            
8/2006            
1/2007            
8/2011 

 
11/1997            
5/1998            
4/2006            

(730) 
H.J. Heinz Company, 
corporaţie din statul 
Pennsylvania, US 
One PPG Place, Suite 
3100, Pittsburgh, PA 
15222, Statele Unite 
ale Americii 

(791) 
"PPK" Ltd., RU 
1, blg. 2, ul.  
Arsenalnaya, the City 
of Saint-Petersburg, 
195009, Federaţia 
Rusă 

1. Licenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune 
al contractului –  
termenul prevăzut la 
pct. 1.10 din contract, 
însă nu va depăşi 
perioada de  
valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova. 

1655 
2011.09.27 
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R 5585 
 
 
 
 
 
 
R 5596 
 
 
 
 
 
 
18721 
  
 
18722 
 
 
18723 
 
 
18729 

 
 

8/2006            
1/2007            
8/2011 

 
 

11/1997            
5/1998            
4/2006            
8/2006            
1/2007            
8/2011 

 
11/1997            
5/1998            
4/2006            
8/2006            
1/2007            
8/2011 

 
12/2008          
11/2009 

 
12/2008          
11/2009 

 
12/2008          
11/2009 

 
12/2008          
11/2009 

 

 
 

Lista contractelor de gaj 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data  
depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre debitorul gajist,  

date despre creditorul gajist, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
debitorul gajist 

Date despre 
creditorul gajist 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 

Marcă 
 

019971 
2006.09.12 

 

15955 9/2007 
2/2008 

 
 
 
 

(730)  
S.C. „NATUR BRAVO” S.A., 
MD  
Str. Alexandru Lăpuşneanu 
nr. 16,  
MD-2004, Republica Moldova 

(730) 
Banca Comercială „Moldova-
Agroindbank” S.A., MD 
Str. Cosmonauţilor 9,  
MD-2005, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

11 
2011.09.02 

 
 
 

Radieri din Registrul Na ţional al M ărcilor 
 
Prin decizia nr. 1754 din 14.09.2011 se radiază informaţia privind contractul de licenţă neexclusivă 
nr. 1539 încheiat între licenţiarul Sunecho Limited, CY şi licenţiatul LLC „ProfInvest”, RU, înregistrat 
la 09.09.2010, referitor la mărcile internaţionale nr. 826629, 864683, 8665941, 871597, 920411,  
în temeiul cererii din 29.04.2011 de radiere a contractului de licenţă neexclusivă.  
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FC9A Lista cererilor de brevet de inven ţie respinse 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  cererea de brevet  
de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008  

în baza căruia a fost respinsă cererea 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data  
depozit 

(41)  Nr. BOPI Data hotărârii  
de respingere 

Art.  

1 2 3 4 5 6 7 
1 MD a 2006 0248 2006.10.18 - 2011.06.17 art. 6 

 
 

 
 

MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilir e) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titular şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data 
încetării 

valabilităţii 
1 2 3 4 5 6 

1 UZINA TURNĂTORIE ARALIT S.A., MD 1988 99-0088 1999.03.02 2011.03.02 

2 CALMÎC Ion, MD 2231 a 2003 0069 2003.03.05 2011.03.05 

3 BUCHER-ALIMENTECH LTD, NZ 2373 a 2000 0002 1998.03.27 2011.03.27 

4 FALA Valeriu, MD 2856 a 2005 0092 2005.03.29 2011.03.29 

5 CARANFIL Victor, MD 2857 a 2005 0059 2005.03.04 2011.03.04 

6 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

2926 a 2005 0086 2005.03.25 2011.03.25 

7 INSTITUTUL NAŢIONAL DE ECOLOGIE, MD 3148 a 2006 0078 2006.03.03 2011.03.03 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3162 a 2006 0072 2006.03.01 2011.03.01 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3163 a 2006 0073 2006.03.01 2011.03.01 

10 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3173 a 2006 0087 2006.03.21 2011.03.21 

11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3178 a 2006 0076 2006.03.02 2011.03.02 

12 DANILOV Lucian, MD 3185 a 2006 0104 2006.03.30 2011.03.30 

13 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3216 a 2006 0088 2006.03.21 2011.03.21 

14 INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL 
ONCOLOGIC, MD 

3222 a 2006 0093 2006.03.22 2011.03.22 

15 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;  
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3228 a 2006 0081 2006.03.07 2011.03.07 

16 ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL  
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

3231 a 2005 0085 2005.03.25 2011.03.25 

17 FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ "DISCRET  
ELEMENT" SRL, MD 

3257 a 2006 0083 2006.03.17 2011.03.17 
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1 2 3 4 5 6 

18 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3278 a 2006 0074 2006.03.02 2011.03.02 

19 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3291 a 2006 0075 2006.03.02 2011.03.02 

20 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3320 a 2006 0100 2006.03.24 2011.03.24 

21 INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ  
VETERINARĂ, MD 

3340 a 2006 0082 2006.03.17 2011.03.17 

22 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3385 a 2006 0089 2006.03.22 2011.03.22 

23 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3388 a 2006 0086 2006.03.20 2011.03.20 

24 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3400 a 2006 0090 2006.03.22 2011.03.22 

25 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3416 a 2006 0091 2006.03.22 2011.03.22 

26 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3447 a 2006 0084 2006.03.20 2011.03.20 

27 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3513 a 2006 0099 2006.03.24 2011.03.24 

28 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3572 a 2006 0077 2006.03.02 2011.03.02 

29 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3574 a 2006 0102 2006.03.27 2011.03.27 

30 SÎRGHI Constantin, MD 3732 a 2008 0083 2008.03.25 2011.03.25 

31 BODEAN Ghenadie, MD 3870 a 2007 0057 2007.03.06 2011.03.06 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate 
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei 

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  

de restabilire a expirat   

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data  
încetării 

valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 

1 ÎNTREPRINDEREA DE STAT – INSTITUTUL  
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

2592 a 2002 0112 2002.04.04 2010.04.04 

2 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2832 a 2005 0110 2005.04.15 2010.04.15 

3 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2881 a 2005 0108 2005.04.15 2010.04.15 

4 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;  
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2892 a 2005 0101 2005.04.06 2010.04.06 

5 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;  
INSTITUTUL DE GENETICĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2924 a 2005 0100 2005.04.06 2010.04.06 

6 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

2946 a 2005 0094 2005.04.01 2010.04.01 

7 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

2968 a 2005 0115 2005.04.18 2010.04.18 

8 BUŞMACHIU Ion, MD;  
BUŞMACHIU Andrei, MD 

2974 a 2005 0098 2005.04.05 2010.04.05 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2998 a 2005 0118 2005.04.22 2010.04.22 
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1 2 3 4 5 6 

10 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3020 a 2005 0116 2005.04.20 2010.04.20 

11 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3122 a 2005 0107 2005.04.13 2010.04.13 

12 CARAUŞ Vladimir, MD;  
CICALCHIN Serghei, MD 

3145 a 2006 0113 2006.04.05 2010.04.05 

13 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3429 a 2005 0095 2005.04.05 2010.04.05 

14 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3436 a 2005 0122 2005.04.25 2010.04.25 

15 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3534 a 2005 0096 2005.04.05 2010.04.05 

16 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3547 a 2005 0121 2005.04.25 2010.04.25 

17 STALEV Ivan, MD 3581 a 2007 0119 2007.04.26 2010.04.26 

18 JUCOVSCHI Constantin, MD; 
BORONIN Larisa, MD;  
NACU Alexandru, MD;  
NASTAS Igor, MD 

3765 a 2007 0102 2007.04.17 2010.04.17 

19 COVALENCO Nicolae Pavel, MD 3871 a 2005 0119 2005.04.25 2010.04.25 

 
MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul 
de inven ţie prin neachitarea taxelor datorate conform 

articolului 60(5) din Legea nr. 50-XVI/2008 

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

numărul depozitului,  data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată 
hotărârea de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11)  
Nr. 

brevet 

(13)  
Codul tipului 
de document 

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

(22) 
Data  

depozit 

(45) 
Nr.  

BOPI 
 

Data 
decăderii 

din drepturi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 MD 3980 B1 C25C 1/20 (2006.01)  

C01G 55/00 (2006.01)  
C22B 3/10 (2006.01)  
C22B 3/24 (2006.01)  
C01B 11/04 (2006.01)  
C01B 11/08 (2006.01)  
C01B 11/12 (2006.01)  
C01B 11/16 (2006.01)  
B01D 15/04 (2006.01)  

a 2009 0091 2009.02.09 11/2009 2009.02.09 

2 US 4012 B2 G06K 19/07 (2006.01)  
G07C 9/00 (2006.01)  

a 2005 0099 2003.09.10 1/2010 2003.09.10 

3 MD 4029 B2 C04B 28/00 (2006.01)  
C04B 14/22 (2006.01)  
E04F 13/00 (2006.01)  
E04F 13/14 (2006.01)  
B05D 5/00 (2006.01)  
B05D 5/06 (2006.01)  

a 2007 0299 2007.11.05 4/2010 2007.11.05 

4 MD 4033 B2 G06F 17/30 (2006.01)  
G09F 19/00 (2006.01)  

a 2007 0335 2007.12.20 4/2010 2007.12.20 

5 MD 4061 B1 G09F 13/04 (2006.01)  
F21V 29/00 (2006.01)  
F25B 30/04 (2006.01)  
F25B 30/06 (2006.01)  
H05K 7/20 (2006.01)  
H01L 33/00 (2006.01)  

a 2009 0017 2009.02.20 7/2010 2009.02.20 
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MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg  
din brevetul de inven ţie de scurt ă durat ă  

prin neachitarea taxelor datorate conform  
articolului 60(5) din Legea nr. 50-XVI/2008  

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

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea  
de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11) 
Nr. 

brevet 

(13)  
Codul tipului  
de document 

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

(22) 
Data  

depozit 

(45) 
Nr.  

BOPI 

Data 
decăderii 

din drepturi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 MD 85 Y B01D 39/00 (2006.01)  

A62B 23/02 (2006.01)  
A62B 7/10 (2006.01)  
A62D 5/00 (2006.01)  

s 2009 0072 2006.10.04 9/2009 2006.10.04 

2 MD 86 Y C08J 5/14 (2006.01)  
C08K 13/02 (2006.01)  
C08K 13/08 (2006.01)  
C08K 3/08 (2006.01)  
C08K 3/40 (2006.01) 
F16D 69/02 (2006.01)  
C22C 13/00 (2006.01)  

s 2009 0071 2006.10.04 9/2009 2006.10.04 

3 MD 112 Y A23B 7/02 (2006.01)  
F26B 3/02 (2006.01)  
F26B 3/347 (2006.01)  
H05B 6/64 (2006.01)  

s 2009 0175 2008.07.08 12/2009 2008.07.08 

4 UA 121 Y C12Q 1/68 (2006.01)  
G01N 33/02 (2006.01)  

s 2009 0178 2007.10.24 12/2009 2007.10.24 

5 MD 140 Y A43B 17/08 (2006.01)  
A43B 7/06 (2006.01)  
A43B 13/41 (2006.01) 

s 2009 0094 2007.03.05 2/2010 2007.03.05 

6 MD 212 Y F16J 1/14 (2006.01)  
F16J 1/16 (2006.01)  
F04B 53/14 (2006.01)  

s 2010 0044 2007.11.14 5/2010 2007.11.14 

7 MD 221 Y A61D 19/02 (2006.01)  
A61K 36/02 (2006.01)  
A61K 33/04 (2006.01)  
A61P 15/08 (2006.01)  
C12N 1/12 (2006.01)  

s 2009 0212 2009.11.18 6/2010 2009.11.18 

8 MD 240 Y A61B 5/04 (2006.01)  
A61B 5/0476 (2006.01)  
A61N 1/20 (2006.01)  

s 2010 0058 2010.03.29 7/2010 2010.03.29 

 
 

MM9Y  Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă a căror  
valabilitate a încetat înainte de termen prin neach itarea  

taxei de men ţinere în vigoare a brevetului,  
conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  

(cu dreptul de restabilire) 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. (73) Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data  
încetării valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 LAZARENCU Boris, MD 148 s 2009 0041 2009.03.27 2011.03.27 
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Cereri de înregistrare a m ărcilor  
cu limitarea listei de produse şi/sau servicii  
în temeiul art.44(1) din Legea nr. 38-XVI/2008  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  de depozit, data de depozit, data emiterii deciziei, 
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii, datele iniţiale, datele finale 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de 
depozit 

(220) 
Data de 
depozit 

Data  
emiterii  
deciziei 

(441) 
Nr. BOPI 

Datele iniţiale Datele finale 

1 2 3 4 5 6 7 
1 028503 2011.01.31 2011.09.23 4/2011 (511) NCL(9) 

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

(511) NCL(9) 
12 - vehicule; aparate de 
locomoţie terestră şi aeriană. 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
în temeiul neîndeplinirii condi ţiilor art. 46  

din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii (441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 

1 024980 2009.02.10 2011.09.08 7/2009 

2 026241 2009.11.27 2011.09.08 2/2010 

3 026555 2010.02.02 2011.09.02 6/2010 

4 026839 2010.02.24 2011.09.02 6/2010 

5 026840 2010.02.25 2011.09.02 6/2010 

 
 
 

Renun ţări la m ărci 

În baza declaraţiei de renunţare nr. 1936 din  2011.05.25 depusă de către titularul Agrovin  
Bulboaca S.A., MD, str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova, prin decizia 
AGEPI nr. 7532 din 15.07.2011 a fost acceptată renunţarea totală referitor la marca cu nr. 19454.  
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv term enul  

de gra ţie) conform art. 16 din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 106 000452 PARK HYATT 2011.03.19 HYATT INTERNATIONAL CORPORATION, US 

Madison Plaza, 200 West Madison Street,  
Chicago, Illinois 60606, Statele Unite ale Americii 

2 8532 010087 OLIMENI 
ОЛЬМЕНИ 

2011.03.20 OLENTINA S.R.L., MD 
Str. Maria Drăgan nr. 28, bloc 3,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

3 8535 010112 СМУГЛЯНКА-
МОЛДОВАНКА 

2011.03.27 PLANTA-VIN S.R.L., întreprindere tehnico-
ştiinţifică, MD 
Str. Nicolae Iorga nr. 20,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

4 8536 010113 LEBĂDA NEAGRĂ 
ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ 

2011.03.26 Atlantic & C S.R.L., MD 
Str. Pruncul nr. 2,  
MD-2069, Vatra, Zona Industrială, Chişinău,  
Republica Moldova 

5 8558 010053 TORONDOR 2011.03.01 TORONDOR S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, 
MD 
Str. Uzinelor nr. 96,  
MD-2024, Chişănău, Republica Moldova 

6 8563 010088 AGROinform 2011.03.20 AGROinform, federaţie naţională, MD 
Str. Valea Crucii nr. 6, ap. 195,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

7 8564 010089 TORPRO 2011.03.20 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

8 8565 010090 MAXTORA 2011.03.20 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă 
 conform legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

9 8566 010091 MAXTOREN 2011.03.20 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-
0874, Statele Unite ale Americii 

10 8570 010110 ORHEI 2011.03.27 TUBECON TOBACCO S.R.L., întreprindere mixtă, 
fabrică de tutun din Orhei, MD 
Str. C. Negruzzi nr. 99a,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

11 8571 010116  2011.03.27 GRAPE VALLEY  S.R.L., întreprindere mixtă  
moldo-irlandeză, MD 
MD-7415, Borceag, Taraclia, Republica Moldova 

12 8575 010135 KÖNIG 2011.03.20 OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 17,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

13 8608 010077 Rispinos 2011.03.15 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 
14 8611 010084 KRISTI 2011.03.20 VINORUM HOLDINGS LIMITED, GI 

Suite 2 B, Mansion House, 143 Main Street,  
Gibraltar 

15 8612 010085  2011.03.19 Synavant Inc., corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 
3445 Peachtree Road, N.E. Atlanta, GA 30326, 
Statele Unite ale Americii 

16 8613 010086  2011.03.19 Carreras Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London,  
WC2R 2PG, Regatul Unit 

17 8617 010119 NOVA 2011.03.15 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,  
Port Louis, Maurice 

18 8618 010120 NOVA 2011.03.15 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

19 8619 010121 NOVA mail 2011.03.15 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

20 8620 010122 NOVA travel 2011.03.15 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,  
Port Louis, Maurice 

21 8622 010123 NOVA net 2011.03.15 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
 Port Louis, Maurice 

22 8623 010124 NOVA 2011.03.15 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

23 8624 010125 NOVA my 2011.03.15 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

24 8625 010126 NOVA 2011.03.15 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

25 8629 010152 DIVER STUDIO 2011.03.15 Diver-Intermedia Com S.R.L., MD 
Str. A. Şciusev nr. 54, of. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

26 8641 010218 BOURGEON 
БУРЖИОН 

2011.03.16 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

27 8673 010142 GL 2011.03.15 Cadans-GL S.R.L., MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 18,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

28 8684 010219 COMTESSE 
NOIRE  
ЧЕРНАЯ 
ГРАФИНЯ 

2011.03.16 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

29 8709 010282 Medieval 2011.03.30 CURAŞIN Eduard, MD 
Str. Lenin nr. 1, ap. 34,  
MD-3311, Tiraspolul Nou, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
30 8947 010106 Piele 2011.03.22 Piele S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Ismail nr. 99,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

31 9152 010109 Mc 2011.03.22 McCormick & Company, Inc., US 
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-6000, 
Statele Unite ale Americii 

32 9319 010075 Lipton  
Sun Tea  

Forest Fruit Tea 

2011.03.12 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

33 9356 010074 Lipton 
Sun Tea  

Lemon Tea 

2011.03.12 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

 
 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora expir ă  
în martie 2012 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit, 
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

 
Nr. 

crt. 

(111) 
Numărul  
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
 Numărul de 

depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  9008 011203 Старая подкова 

Staraia podcova 

2012.03.25 BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă 
Moldova-SUA, MD 

2  9032 011118  2012.03.14 ACOREX WINE HOLDING S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
3 9033 011164 GABINY 2012.03.29 GABINY S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
4 9034 011193 TOMAI-VINEX TV  

1903 

2012.03.21 TOMAI-VINEX S.A., întreprindere mixtă 
moldo-irlandeză, MD 

5 9055 011120 VINUM LEGE ARTIS 2012.03.14 ACOREX S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
6 9311 011039 ШАМАН 2012.03.01 Wine International Project S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
7 9358 011052 STEJARUL VECHI 2012.03.04 CASMUS-GRUP S.R.L., MD 
8 9359 011053 КНЯЖЕСКИЙ ДУБ 2012.03.04 CASMUS-GRUP S.R.L., MD 
9 9360 011054 КРАСНОЕ АРХИВНОЕ 2012.03.05 LEADUHIN Oleg, MD 

10 9361 011055 ЧЕРНОЕ АРХИВНОЕ 2012.03.05 LEADUHIN Oleg, MD 
11 9362 011056 E  

CORCOVADO 

2012.03.05 SADIA S.A., BR 

12 9363 011060 KUKURINO 2012.03.11 SADIA S.A., BR 
13 9364 011061 КУКУРИНО 2012.03.11 SADIA S.A., BR 
14 9369 011109 RINGO-L 2012.03.13 Sumitomo Corporation, JP 
15 9370 011111 Белый шаман 2012.03.14 Wine International Project S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
16 9371 011126 BARBIE 2012.03.19 MATTEL, INC., US 
17 9372 011130 FREESTYLE 2012.03.22 MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD 
18 9373 011131 ROAD TO FLAVOR 2012.03.19 PHILIP MORRIS PRODUCTS  S.A., CH 
19 9374 011137 Корнелия 2012.03.01 DA VINCI S.R.L., MD 
20 9389 011034 БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

АББАТА 
2012.03.04 GB & Co S.R.L.,  companie, întreprindere 

mixtă moldo-britanică, MD 
21 9390 011035 ОБЕТ МОНАХА 2012.03.04 GB & Co S.R.L.,  companie, întreprindere 

mixtă moldo-britanică, MD 
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1 2 3 4 5 6 
22 9404 011048 ELAN 2012.03.04 Elan Corporation plc, IE 
23 9405 011050 ПОГРЕБОК МОНАХА 2012.03.04 RADOMILA O.O.O., RU 
24 9406 011057 Aliufit-Kaustik  

Алюфит-Каустик 

2012.03.06 POLEACOV Evgheni, MD 

25 9407 011062 FAZENDA 2012.03.11 PERDIGĂO AGROINDUSTRIAL S.A., BR 
26 9408 011063 ФАЗЕНДА 2012.03.11 PERDIGĂO AGROINDUSTRIAL S.A., BR 
27 9409 011071 MG 2012.03.12 TUBECON-TOBACCO S.R.L.,  

întreprindere mixtă, fabrică de tutun  

din Orhei, MD 
28 9421 011095 AQUAFINA 2012.03.05 PepsiCo, Inc., corporaţia North Carolina, US 
29 9422 011096 é 2012.03.05 Elan Corporation plc, IE 
30 9423 011097 VIBRENT 2012.03.06 IPR Pharmaceuticals, Inc., PR 
31 9424 011098 CRESTOR 2012.03.11 IPR Pharmaceuticals, Inc., PR 
32 9425 011099 F 2012.03.15 VINIS NLG S.A., MD 
33 9426 011100  2012.03.15 VINIS NLG S.A., MD 
34 9428 011106 ДАМА СЕРДЦА 2012.03.07 GRAPE VALLEY  S.R.L., întreprindere 

mixtă moldo-irlandeză, MD 
35 9429 011112 Одинокий шаман 2012.03.14 Wine International Project S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
36 9430 011113 Сокровища шамана 2012.03.14 Wine International Project S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
37 9431 011121 SOLSENSIA 2012.03.15 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
38 9432 011128 SINERGIE 2012.03.06 OENO CONSULTING S.R.L., întreprindere 

tehnico-ştiinţifică, MD 
39 9433 011129 LOVE STORY 2012.03.06 OENO CONSULTING S.R.L., întreprindere 

tehnico-ştiinţifică, MD 
40 9434 011132 EURO ALCO 2012.03.20 EURO-ALCO S.A., MD 
41 9435 011138 Король Артур 2012.03.01 DA VINCI S.R.L., MD 
42 9436 011139 Кельтский крест 2012.03.01 DA VINCI S.R.L., MD 
43 9437 011140 Сердце тигра 2012.03.01 DA VINCI S.R.L., MD 
44 9438 011145 ГУДВИН 2012.03.22 CUZNEŢOV Iurie, MD 
45 9439 011146 ЗОЛОТАЯ РОЖЬ 2012.03.22 CUZNEŢOV Iurie, MD 
46 9440 011153 Dixi. 2012.03.06 Dixi Media grup S.R.L., MD 
47 9441 011154 GALAXIA 2012.03.22 BALCOMBE S.R.L., întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
48 9442 011155 Biroul Asociat  

de Avocaţi SOLOMON 

2012.03.21 SOLOMON, Biroul Asociat de Avocaţi, MD 

49 9443 011169 BLUE TEAM 2012.03.27 Kuok Oils & Grains Pte Ltd, SG 
50 9444 011172 VIKING 2012.03.27 Kuok Oils & Grains Pte Ltd, SG 
51 9461 011043 LADY 

LOVE 

2012.03.01 Wine International Project S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
52 9462 011047 NPcaps 2012.03.04 Parke, Davis & Company LLC, US 
53 9466 011107 СЕРДЦЕ ДРАКОНА 2012.03.07 GRAPE VALLEY  S.R.L., întreprindere 

mixtă moldo-irlandeză, MD 
54 9468 011122 AURVIN 2012.03.15 DK-INTERTRADE S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 
55 9469 011123 СИЯНИЕ ЗВЕЗД 2012.03.15 CASMUS-GRUP S.R.L., MD 
56 9470 011125 ЗВЕЗДЫ БЕССАРАБИИ 2012.03.15 ZAO "Mega Vin", RU 
57 9471 011135 ЭЗЕТРОЛ 2012.03.14 MSP Singapore Company, LLC, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

58 9472 011136 EZETROL 2012.03.14 MSP Singapore Company, LLC, corpora-
ţie organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

59 9473 011156 BINGOLIV 2012.03.21 HAYAT KİMYA SANAYI A.Ş., TR 
60 9474 011157 Q  

QUAKER STATE 

2012.03.21 PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY,  

a Delaware corporation, US 
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1 2 3 4 5 6 
61 9477 011161 ZAQLINQ 2012.03.27 JOHNSON & JOHNSON, corporaţia 

statului New Jersey, US 
62 9478 011163 YONDELIS 2012.03.28 JOHNSON & JOHNSON, corporaţia 

statului New Jersey, US 
63 9480 011167  2012.03.27 THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia 

statului Delaware, US 
64 9481 011168 MILKOPAS 2012.03.27 Kuok Oils & Grains Pte Ltd, SG 
65 9482 011170 K 2012.03.27 Kuok Oils & Grains Pte Ltd, SG 
66 9483 011171 Alffi 2012.03.27 Kuok Oils & Grains Pte Ltd, SG 
67 9484 011173 TRU BAKE 2012.03.27 Kuok Oils & Grains Pte Ltd, SG 
68 9485 011174 Neptune 2012.03.27 Kuok Oils & Grains Pte Ltd, SG 
69 9486 011175 CRAVE 2012.03.18 Unilever Cosmetics International S.A., CH 
70 9487 011178 MOTO 2012.03.20 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
71 9492 011194 "13"  

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА 

2012.03.27 SIMĂX S.R.L., firmă industrial-comercială, 
MD 

72 9509 011220 CARAVANA 

DE CRĂCIUN 

2012.03.19 CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate 
pentru copii, MD 

73 9510 011221 ACADEMIA lui  

Moş Crăciun 

2012.03.19 CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate 
pentru copii, MD 

74 9521 011160 SANTEK 2012.03.27 SANTEK S.R.L., întreprindere mixtă  

moldo-rusă, MD 
75 9555 011044 Затерянный замок 2012.03.01 Wine International Project S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
76 9556 011176 ЗЕТИЯ 2012.03.20 MSP Singapore Company, LLC, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

77 9557 011177 ZETIA 2012.03.20 MSP Singapore Company, LLC, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

78 9570 011278 B CABANOS NORD 2012.03.13 CABANOS NORD S.R.L., MD 
79 9571 011282 Agropiese-TGR 2012.03.29 AGROPIESE TGR GRUP S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
80 9592 011033 САДИЯ 

Марка здоровья 

2012.03.05 SADIA S.A., BR 

81 9593 011041 ДУША ШАМАНА 2012.03.01 Wine International Project S.R.L., 

 întreprindere cu capital străin, MD 
82 9598 011101  2012.03.18 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
83 9600 011114 Одинокий Замок 2012.03.14 Wine International Project S.R.L., 

 întreprindere cu capital străin, MD 
84 9610 011277 БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ 2012.03.04 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  

de producţie, MD 
85 9636 011349 Surpriză 2012.03.25 CAPITALCOM S.R.L., MD 
86 9681 011144 C 2012.03.19 CAPITAL S.A., MD 
87 9682 011149 КРАСНЫЙ ТЮЛЬПАН 2012.03.22 EURO-ALCO S.A., MD 
88 9685 011110 NĂNAŞ 

НАНАШ 

2012.03.14 Wine International Project S.R.L.,   

întreprindere cu capital străin, MD 
89 9784 011279 СТАРЫЙ ГРАФ 2012.03.14 EUROGRUP-XXI S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
90 9785 011280 ЧЕРНЫЙ ГРАФ 2012.03.18 EUROGRUP-XXI S.R.L., MD 
91 9851 011064 AMBER 2012.03.11 INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, AE 
92 9852 011147 TABORA NOASTRĂ 2012.03.22 CUZNEŢOV Iurie, MD 
93 9908 011115 ВИНОЛЕЙ 2012.03.14 Wine International Project S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
94 9996 011150 БЕЛЫЙ ТЮЛЬПАН 2012.03.22 EURO-ALCO S.A., MD 
95 9999 011350 MIGDAL 2012.03.27 MIGDAL-P  S.A., MD 
96 10060 011134 БЕЛЫЙ ЛИСТ 2012.03.20 Ministerul Agriculturii şi Industriei  

Alimentare al Republicii Moldova, MD 
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1 2 3 4 5 6 
97 10061 011141 NUCŞOR  

BĂUTURĂ TARE TONICĂ 

2012.03.18 AGROVIN BULBOACA S.A., MD 

98 10146 011027 ЗОЛОТАЯ АМФОРА 2012.03.12 ALEF-VINAL, zakritoe aktsionernoe 
obschestvo, UA 

99 10147 011036 МОНАСТЫРСКАЯ 
ТРАПЕЗА 

2012.03.04 GB & Co S.R.L.,  companie, întreprindere 
mixtă moldo-britanică, MD 

100  10148 011042 ТАЙНА ШАМАНА 2012.03.01 Wine International Project S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
101  10149 011049 ТАЙНЫЙ РЕЦЕПТ 

МОНАХА 
2012.03.04 RADOMILA O.O.O., RU 

102  10150 011058 ЧЕРНАЯ КРЕПОСТЬ 2012.03.07 ZAO "Mega Vin", RU 
103  10151 011070 PRIMA  

SPECIAL TUBECON-
TOBACCO  

ПРИМА 

2012.03.12 TUBECON-TOBACCO S.R.L., 

 întreprindere mixtă, fabrică de tutun  

din Orhei, MD 

104  10417 011316 INART-COM  

RADE AND  

BUSINESS 
DEVELOPMENT 

2012.03.26 INART-COM S.R.L., MD 

105  10708 011040 ЧЕРНЫЙ ШАМАН 2012.03.01 Wine International Project S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
106  11027 011142 CRÎNG Bulboaca 2012.03.18 AGROVIN BULBOACA S.A., MD 
107  11090 011281 Aur Vin 2012.03.27 DK-INTERTRADE  S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
 

 
 
 

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a  mărcilor  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului 

Nr. 
crt. 

(111) Nr.  
de ordine al înregistrării 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 
 

Data eliberării  
duplicatului 

1 2 3 4 
1 R 4119 VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, GB 

Burnside Road, Farburn Industrial Estate, Dyce,  
Aberdeen AB21 7PB, Regatul Unit 

2011.09.26 
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Lista denumirilor de origine anulate conform reg. 1 5(2) 
din Regulamentul de aplicare a Aranjamentului  

de la Lisabona privind protec ţia denumirilor de origine  
a produselor şi înregistrarea lor interna ţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înscrierii  
anulării în Registrul Internaţional, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI), denumirea de origine a produsului, traducerea, după caz 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data înscrierii  
anulării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine/Traducerea 

1 2 3 4 5 
1 AO 33 2011.02.08 SK BRATISLAVSKÉ HROZNO 
2 AO 35 2011.02.08 SK LIMBAŠSKÝ SYLVÁN 
3 AO 36 2011.02.08 SK MALOKARPATSKÉ ZLATO 
4 AO 37 2011.02.08 SK MODRANSKÁ HARMÓNIA 
5 AO 40 2011.02.08 SK PEZINSKÉ ZÁMOCKÉ 
6 AO 42 2011.02.08 SK SKALICKÝ RUBÍN 
7 AO 44 2011.02.08 SK SVÄTOJURSKÝ MUŠKÁTEL 
8 AO 48 2011.02.08 SK SLOVENSKÝ SLAD 
9 AO 547 2011.02.08 SK SLOVENSKÝ MAGNEZIT /  

LA MAGNÉSITE SLOVAQUE 
10 AO 587 2011.02.08 SK BANSKOBELANSKÝ DINAS / 

LA SILICE DE BANSKÁ BELÁ 
11 AO 606 2011.02.08 SK BRATISLAVSKÉ HRADNÉ 
12 AO 607 2011.02.08 SK POSONIUM 
13 AO 608 2011.02.08 SK RAČIANSKA FRANKOVKA 
14 AO 609 2011.02.08 SK RAČIANSKY VÝBER 
15 AO 610 2011.02.08 SK MODRANSKÉ KRÁĽOVSKÉ 
16 AO 611 2011.02.08 SK MODRANSKÁ ZLATÁ PERLA 
17 AO 612 2011.02.08 SK OREŠANSKÉ ČERVENÉ 
18 AO 613 2011.02.08 SK PEZINSKÉ KLÁŠTORNÉ 
19 AO 615 2011.02.08 SK JUŽNOSLOVENSKÝ VÝBER 
20 AO 616 2011.02.08 SK SVÄTOPETERSKÝ RIZLING 
21 AO 617 2011.02.08 SK ČERMANSKÉ ČERVENÉ 
22 AO 618 2011.02.08 SK NITRIANSKÉ HRADNÉ 
23 AO 619 2011.02.08 SK ZOBORSKÉ ZLATO 
24 AO 620 2011.02.08 SK CASSOVIA 
25 AO 621 2011.02.08 SK ČARO ZEMPLÍNA 
26 AO 622 2011.02.08 SK ŠÍRAVA 
27 AO 623 2011.02.08 SK VINIANSKY STRAPEC 
28 AO 624 2011.02.08 SK KOŠICKÝ POKLAD 
29 AO 625 2011.02.08 SK SLOVENSKÉ HROZNO 
30 AO 626 2011.02.08 SK IPEĽSKÉ TAJOMSTVO 
31 AO 627 2011.02.08 SK MODROKAMEŇSKÝ KRIŠTÁL 
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),  
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data  
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 
1 f 2010 0081 2010.09.02 1 2011.09.15 12/2010 
2 f 2010 0088 2010.10.06 1 2011.09.15 12/2010 
3 f 2010 0089 2010.10.08 1 2011.09.15 12/2010 

 
 

MG4L Lista titularilor dec ăzuţi din drepturi  
prin neachitarea taxelor de eliberare a certificate lor  
de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit,  

numărul BOPI în care a fost publicat desenul şi modelul industrial 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) Clase (21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

(44) Nr. 
BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 INSTITUTUL DE INGINERIE 

ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII 
INDUSTRIALE IIETI, MD 

1292 24-01 f 2010 0040 2010.03.24 1/2011 

 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra ţie)  

conform art.14 din Legea nr. 161-XVI/2007  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr.  
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data 
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului 

de valabilitate 
1 2 3 4 5 6 
1 FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU,  

ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20,  
MD-2036, Chişinău,Republica Moldova 

34 0041 1996.03.26 2011.03.26 

2 LAPMOL S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 17,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

349 f 2001 0037 2001.03.26 2011.03.26 

3 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

350 f 2001 0034 2001.03.23 2011.03.23 
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1 2 3 4 5 6 
4 CLASICVIN-INDUSTRIAL S.R.L., MD 

Str. Ştefan Neaga nr. 50, bloc 2,  
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 

354 f 2001 0035 2001.03.26 2011.03.26 

5 CLASICVIN-INDUSTRIAL S.R.L., MD 
Str. Ştefan Neaga nr. 50, bloc 2,  
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 

355 f 2001 0042 2001.03.29 2011.03.29 

6 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

370 f 2001 0033 2001.03.16 2011.03.16 

7 FIRMA "CORANCOR" S.R.L., MD 
Str. Miron Costin nr. 22, ap. 44,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

922 f 2006 0044 2006.03.31 2011.03.31 

8 MILIGROM Moisei, MD 
Bd. Laris nr. 16, ap. 13,  
MD-3180, Bălţi, Republica Moldova 

932 f 2006 0041 2006.03.28 2011.03.28 

9 POLUEANOV Vladimir, MD 
Str. Alecu Russo nr. 1, bloc 2, ap. 19,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

933 f 2006 0032 2006.03.09 2011.03.09 

10 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

967 f 2006 0042 2006.03.28 2011.03.28 

 
 

Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de protecţie 

Nr. 
de depozit 

 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Mărci 14807 

 
 

14808 
 
 

15480 
 

018394 
 
 

018395 
 
 

018393 

12/2006 
5/2007 

 
 
 
 

6/2007 
11/2007 

(730)  
9 Martin Gahal St.,  
Petach-Tikva 49512, Israel 
 

(730)  
9 Martin Gehl St.,  
Petach-Tikva 49512, Israel 

2 Marcă 15456 019152 4/2007 
10/2007 

(730)  
Phonestore Moldova S.R.L., 
MD 

(730)  
Phonestore Moldova S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 
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VII 
La Comisia de contesta ţii a AGEPI / 

Appeals Board of the AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed 

with the Appeals Board of the AGEPI. 
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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de contesta ţii  
în septembrie 2011 

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 

 
025722 

2009.08.07 

 

BOSTAN Victor, 
MD 

BOSTAN 
Victor, MD 

2010.10.20 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.09.27 1. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.08.20 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate  
în cerere din clasa 33, în legătură cu 
decăderea motivelor de refuz. 

2. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează de 
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (pct. 40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997). 

3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

2 Marcă 
internaţională 

 
IR 1007028 

2009.05.01 

 

SANYO Electric 
Co., Ltd., JP 

SANYO Electric 
Co., Ltd., JP 

2011.05.27 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.09.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.02.21 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere  
din clasa 12.  

3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

 

3 Marcă 
internaţională 

FlexFloor 

 

IR 1022427 

2009.11.18 

 

Opel Eisenach 
GmbH, DE 

Opel Eisenach 
GmbH, DE 

2011.05.24 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.09.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.02.28 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate  
pentru totalitatea produselor revendicate 
în cerere din clasa 12.  

3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

4 Marcă 
internaţională 

Meissen 

 

IR 914 430 

2006.12.18 

 
 

Staatliche 
Porzellan-
Manufaktur 

Meissen GmbH, 
DE 

2011.05.16 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.09.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.03.09 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasele 11, 14, 21.  

3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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Staatliche 
Porzellan-
Manufaktur 

Meissen GmbH, 
DE 

 

5 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1012711 

2009.03.05 

 

MAQUET  

GmbH & Co. KG, 
DE 

MAQUET  

GmbH & Co. 
KG, DE 

2011.04.18 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.09.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.12.13 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 06, 09, 10, 
11, 12, 37, 41, 42.  

3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

 

6 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1006535 

2009.04.20 

 

SORRENTINO 
BONAVENTURA, 

IT 

SORRENTINO 
BONAVENTURA, 

IT 

 

 

2011.06.03 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.09.27 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.01.26 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasele 09, 14, 16, 18, 24, 25 şi pentru 
următoarele produse din clasa 03: "preparate 
pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; 
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare 
şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, cosmetice; 
produse pentru îngrijirea dinţilor". Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor 
"LONDON", "NEW YORK", "TOKYO".  

3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

7 Marcă 
internaţională 

TYENNE 

 

IR 997 844 

2009.03.12 

 

Ares Trading S.A., 
CH 

Ares Trading 
S.A., CH 

2011.02.21 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.09.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.10.28 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate în 
temeiul scrisorii de consimţământ pentru 
următoarele produse din clasa 05: "preparate 
farmaceutice pentru uz uman, şi anume 
preparate pentru tratamentul bolilor şi 
tulburărilor imunologice, bolilor şi tulburărilor 
inflamatorii, bolilor şi tulburărilor 
endocrinologice, bolilor şi tulburărilor 
metabolice, bolilor şi tulburărilor 
reumatologice, bolilor şi tulburărilor 
muscularo-scheletice, bolilor şi tulburărilor 
oncologice, bolilor şi tulburărilor neurologice, 
bolilor şi tulburărilor în domeniul fertilităţii, cu 
excepţia antibioticelor şi preparatelor 
farmaceutice pentru tratamentul bolilor 
infecţioase şi bolilor şi tulburărilor 
parazitologice". 

3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

8 Marcă naţională 

САЛЕКС 

 

026775 

2010.02.18 

 

VIAŢA DULCE 
S.R.L., MD 

Tovarîstvo z 
obmejenoiu 

vidpovidalinistiu 
"SALEX 

ABSOLUT", UA 

2011.03.02 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2011.09.28 1. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.03.14 
şi se respinge  cererea de înregistrare a 
mărcii nr. depozit 026775 din 2010.02.18  
pe numele solicitantului VIAŢA DULCE S.R.L., 
MD.  

2. Se transmite  dosarul în arhivă. 
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1 2 3 4 5 6 
9 Marcă naţională 

ЛУКАС 

 

026773 

2010.02.18 

 

VIAŢA DULCE 
S.R.L., MD 

Î.I. "Lukas", UA 2011.05.17 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2011.09.28 1. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.04.18 
şi se respinge  cererea de înregistrare a 
mărcii nr. depozit 026773 din 2010.02.18  
pe numele solicitantului VIAŢA DULCE S.R.L., 
MD.  

2. Se transmite  dosarul în arhivă. 

 

10 Marcă naţională 

GRIPOVER 

 

026223 

2009.12.09 

 

VERMODJE 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

VERMODJE 
S.R.L., 

societate 
comercială, MD 

2011.04.11 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.09.28 1. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.02.15 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05, în legătură cu decăderea 
motivelor de refuz. 

2. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

11 Marcă naţională 

WILSON 

 

027757 

2010.09.14 

 

Harrington 
Development Inc., 

PA 

Japan Tobacco 
Inc., JP 

2011.06.14 
Împotriva 

înregistrării mărcii 

2011.09.28 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.06.08 
şi se respinge  cererea de înregistrare a 
mărcii nr. depozit 027757 din 2010.09.14 pe 
numele solicitantului Harrington Development 
Inc., PA. 

3. Se returneaz ă taxa achitată pentru eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii. 

4. Se transmite  dosarul în arhivă. 
12 Marcă naţională 

 
026783 

2010.02.17 

 

BIO COMPONJ 
RAPS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

BIO COMPONJ 
RAPS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2011.05.27 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.09.28 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.03.30 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru produsul "uleiuri" din clasa 29. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor 
"Natur", "Oil" cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează de 
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (pct. 40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997). 

4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

13 Marcă naţională 

 
026889 

2010.03.16 

 

GLOBAL 
ELECTRIC S.R.L., 

societate 
comercială, MD 

GLOBAL 
ELECTRIC 

S.R.L., 
societate 

comercială, MD 

2011.04.20 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.09.28 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.04.18 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 09, 11. Dreptul exclusiv nu 
se va extinde asupra elementelor "GLOBAL", 
"ELECTRIC" cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează de 
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (pct. 40 din Taxele 
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pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997). 

4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

14 Marcă naţională 

РУССКИЙ 
СТАНДАРТ 

 

026045 

2009.10.23 

 

Russian Standard 
Intellectual 

Property Holding 
AG, CH  

Closed joint 
company „Roust 

Incorporated”, RU 

Russian 
Standard 

Intellectual 
Property 

Holding AG, CH  

Closed joint 
company 

„Roust 
Incorporated”, 

RU 

2011.04.21 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.09.28 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 

2. Se abrog ă parţial Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.02.21 şi se accept ă înregistrarea  
mărcii solicitate pentru produsele revendicate 
din clasa 33 "băuturi alcoolice provenite  
din Rusia" în temeiul art.7(2) din Legea  
nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor,  
ca urmare a dobândirii caracterului distinctiv  
în raport cu produsele menţionate. 

3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează de 
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (pct. 40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997). 

4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

15 Marcă naţională 

RUSSIAN 
STANDARD 

 

026046 

2009.10.23 

 

Russian Standard 
Intellectual 

Property Holding 
AG, CH 

Closed joint 
company „Roust 

Incorporated”, RU 

Russian 
Standard 

Intellectual 
Property 

Holding AG, CH  

Closed joint 
company 

„Roust 
Incorporated”, 

RU 

2011.05.05 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.09.28 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 

2. Se abrog ă parţial Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.03.14 şi se accept ă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru produsele revendicate din 
clasa 33 "băuturi alcoolice provenite din 
Rusia" în temeiul art.7(2) din Legea  
nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor,  
ca urmare a dobândirii caracterului distinctiv  
în raport cu produsele menţionate. 

3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează de 
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (pct. 40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997). 

4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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VIII 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului  
asupra OPI înregistrate pe numele titularului  

LUMEA AROMELOR S.R.L., întreprindere cu capital str ăin 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 16.09.2011 (dosarul nr. 2-405/11), 
referitor la aplicarea sechestrului pe bunurile LUMEA AROMELOR S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova:  

- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R 5772, R 5773, R 8827, R 9974 înregistrate pe 
numele titularului LUMEA AROMELOR S.R.L., întreprindere cu capital străin, str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcilor nr. R 5772, R 5773, R 8827, R 9974, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
 

Cu privire la suspendarea procedurii de examinare a  cererilor 
de înregistrare a m ărcilor nr. depozit 028527 şi 028528, 

solicitant LUMEA AROMELOR S.R.L., întreprindere cu capital str ăin 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 16.09.2011 (dosarul nr. 2-405/11):  
- se suspendă procedura de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor nr. depozit 028527 

şi 028528, depuse de către LUMEA AROMELOR S.R.L., întreprindere cu capital străin, str. Uzinelor 
nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova; 

- se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al cererilor de înregistrare  
a mărcilor nr. depozit 028527 şi 028528, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a Bibliotecii 

sau on-line pe adresa: http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/bopi.php

Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 

pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială pe suport hârtie şi pe CD-ROM este nelimitată 

şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau on-line).  

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 

MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

tel.: 40-05-01; 40-06-07; 40-06-08 

fax: 44-01-19

e-mail: offi ce@agepi.md 
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