
AGENŢIA  DE  STAT
PENTRU  PROPRIETATEA  INTELECTUALĂ

CHIŞINĂU - REPUBLICA MOLDOVA

BULETIN OFICIAL
DE

PROPRIETATE INDUSTRIAL+

The Official Bulletin
of Industrial Property

11
PARTEA I

2008

Publicat la 30 noiembrie 2008



Cronica AGEPI
Comisia mixtă a statelor membre la

Acordul de colaborare pentru combaterea
încălcărilor în domeniul PI

În perioada 18-19 noiembrie curent, la AGEPI s-a
desfăşurat şedinţa a XVII-a a Comisiei mixte a statelor membre
la Acordul de colaborare pentru combaterea încălcărilor în
domeniul PI în cadrul CSI.

La reuniune au participat reprezentanţi plenipotenţiari
şi delegaţi din statele membre la acest Acord – Republica
Moldova, Republica Belarus, Federaţia Rusă, Ucraina,
Republica Armenia, Republica Kârgâzstan. Din partea
Republicii Moldova la manifestare au participat reprezentanţi
ai Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciului
Vamal, Curţii Supreme de Justiţie, Procuraturii Generale ş.a.
AGEPI a fost reprezentată la lucrările Comisiei de către
Dorian Chiroşca, Director general, Olga Belei, Director
Departament drept de autor şi drepturi conexe, precum şi
Andrei Moisei, Director Departament juridic, reprezentantul
plenipotenţiar al Republicii Moldova în cadrul Comisiei mixte.

În cadrul şedinţei au fost ascultate rapoartele
reprezentanţilor plenipotenţiari ai statelor membre privind
executarea deciziilor şedinţei a XVI-a a Comisiei mixte; au
fost discutate subiecte ce ţin de coordonarea proiectului
de Acord privind realizarea schimbului de informaţii la nivel
interguvernamental pentru combaterea infracţiunilor în
domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale; crearea bazelor
de date naţionale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor
conexe; legitimitatea utilizării mărcilor aflate în circulaţie până
la crearea Comunităţii Statelor Independente; problemele
violării drepturilor de proprietate intelectuală pe reţeaua
globală Internet. Au mai fost prezentate informaţii despre
ultimele realizări privind elaborarea ş i perfecţionarea
legislaţiilor naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale,
colaborarea cu ministerele de resort şi măsurile luate în
lupta cu infracţiunile în domeniul drepturilor de proprietate
intelectuală, pregătirea cadrelor în domeniu.

***
Pe 20 noiembrie a avut loc întrevederea Prim-ministrului

Republicii Moldova Zinaida Greceanîi cu Dorian Chiroşca,
Director general AGEPI, şi Boris Simonov, Director general
ROSPATENT, preşedintele Comisiei mixte a statelor membre
la Acordul de colaborare pentru combaterea încălcărilor în
domeniul proprietăţii intelectuale în cadrul CSI.

La întâlnire au fost abordate sarcinile privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală la etapa
actuală de dezvoltare a comunităţii mondiale, în special pe
teritoriile Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse.

Prim-ministrul Zinaida Greceanîi a menţionat că „ultimii
2 ani au fost pentru Republica Moldova o perioadă extrem
de dificilă, în care economia Moldovei a trecut prin mai multe
probleme, iar acestea au demonstrat importanţa creşterii
competitivităţii produselor moldoveneşti. În următorii ani
mecanismul de protecţie a proprietăţii intelectuale va fi extrem
de important în contextul dezvoltării businessului ş i
tehnologiei, de aceea este nevoie de a consolida acest
segment”.

În aceeaşi zi, la Agenţia de presă „INFOTAG” a fost
organizată o conferinţă de presă consacrată rezultatelor
activităţii Comisiei mixte. Dorian Chiroşca, Director general
AGEPI, şi Boris Simonov, Director general ROSPATENT, au
răspuns la întrebările jurnaliştilor, remarcând rezultatele
pozitive în perfecţionarea legislaţiei privind asigurarea
protec ţ iei proprietăţ ii intelectuale, în colaborarea
interguvernamentală a statelor CSI privind contracararea
pirateriei şi contrafacerii.

Următoarea şedinţă a Comisiei mixte a statelor membre
la Acordul de colaborare pentru combaterea încălcărilor în
domeniul PI se va desfăşura în luna mai, anul 2009, în oraşul
Minsk.

Moldova va deţine în continuare dreptul
de proprietate asupra mărcii de divin

“Belîi Aist” în Federaţia Rusă

Pe data de 14 noiembrie curent, Dorian Chiroşca,
Director general AGEPI, a participat în calitate de
Reprezentant al Republicii Moldova la şedinţa Colegiului
Camerei litigiilor de brevete din Federaţia Rusă, subordonată
Serviciului Federal de Proprietate Intelectuală, Brevete şi
Mărci (ROSPATENT), care a examinat şi a respins ca
nefondată cererea companiei ruse “Altair” SRL privind
încetarea anticipată a protecţiei mărcii nr. 275613 “Belîi Aist”
pe teritoriul Federaţiei Ruse, din motivul nefolosirii acesteia
de către titular o perioadă neîntreruptă de 3 ani. Astfel, prin
decizia sa, Colegiul a menţinut în vigoare înregistrarea mărcii
“Belîi Aist” nr. 275613 pe teritoriul acestei ţări pe numele
Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”.

În Republica Moldova marca “Belîi Aist” este înregistrată
din 19 ianuarie 1995. De menţionat, că în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr. 1080 din 08.10.2001 cu privire la
aprobarea Listei mărcilor-proprietate a statului, marca “Belîi
Aist” a fost declarată proprietate a statului. Prin Hotărârea
Comisiei de Apel AGEPI din 26 decembrie 2006, această
marcă a fost recunoscută notorie pe teritoriul Republicii
Moldova începând din data de 1 ianuarie 1991.

Pe 29 noiembrie 1999, prin procedura Sistemului de la
Madrid privind înregistrarea internaţionala a mărcilor, la Biroul
Internaţional al OMPI a fost depusă cererea de înregistrare
internaţională a mărcii “Barza Albă”/“Belîi Aist”, iniţial fiind
desemnate 14 ţări. În prezent, protecţia acestei mărci se
extinde (sau solicitarea protecţiei este în curs de examinare)
pe teritoriul a 48 de ţări, inclusiv în SUA, Japonia, China,
majoritatea ţărilor UE, CSI etc., dreptul de proprietate asupra
ei aparţinând Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”.

În următorii 2 ani Republica Moldova
va deţine preşedinţia Consiliului

Administrativ al Organizaţiei
Eurasiatice de Brevete

În perioada 11-13 noiembrie curent, la Moscova,
Federaţia Rusă, şi-a desfăşurat lucrările cea de-a XX-a
sesiune a Consiliului Administrativ al Organizaţiei Eurasiatice
de Brevete (OEAB).

Unul din subiectele prioritare, incluse în agenda de lucru
a sesiunii, s-a referit la alegerea Preşedintelui Consiliului
Administrativ al Organizaţiei Eurasiatice de Brevete.
Conform procedurii stabilite în Convenţia Eurasiatică de
Brevete, Preşedintele Consiliului Administrativ este ales în
funcţie pe un termen de 2 ani, la propunerea reprezentanţilor
plenipotenţiari ai statelor membre OEAB.

Astfel, în cadrul şedinţei Consiliului Administrativ, la
propunerea Republicii Azerbaidjan, susţinută de Federaţia
Rusă şi Tadjikistan, dr. Dorian Chiroşca, Director general
AGEPI, a fost ales cu vot unanim în funcţia de Preşedinte al
Consiliului Administrativ al OEAB pentru următorii 2 ani. Dorian
Chiroşca este reprezentant plenipotenţiar al Republicii
Moldova în cadrul Consiliului Administrativ OEAB din anul
2007 (Hotărârea Guvernului nr. 1078 din 02.10.2007). Ţara
noastră a preluat preşedinţ ia în cadrul Consiliului
Administrativ al OEAB de la Republica Armenia.
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Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Secţiuni speciale

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

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

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

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

General Information
The Official Bulletin of Industrial Property contains different information.

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

Users of this information will be able to follow the juridical regimen of the applications requiring
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova.

The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin there are published
official acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную информацию.

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

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

ли. В бюллетене публикуются официальные документы, положения, международные конвенции,
двусторонние соглашения, нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.

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

другой деятельности.
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2007), conform normei ST. 3

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

Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

CF Republica
Centrafricană

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

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania

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

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

pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland

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

Insulele Sandvici de
Sud

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

Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

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

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

de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

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

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

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

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

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

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

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

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

SU Uniunea Sovietică
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

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

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

Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute în art. 19 din Lege.

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона об
охране изобретений № 50-XVI от 07.03.2008 г.

В соответствии с этим Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приори-
тет, авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-
способно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.

Заявка на выдачу патента подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в ст. 19
данного Закона.

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

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS

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

(11) Numărul brevetului
Number of the patent
Номер патента

(12) Denumirea tipului de document
Denomination of the type of document
Наименование типа документа

(13) Codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST. 16
Код вида документа в соответствии со Стандартом SТ. 16 ВОИС

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

(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(54) Titlul invenţiei
Title of the invention
Название изобретения

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

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

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

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

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

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

(74) Numele reprezentantului
Name of the representative
Имя представителя

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

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

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

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

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

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

C CHIMIE  ŞI  METALURGIE
CHEMISTRY.  METALLURGY
ХИМИЯ  И МЕТАЛЛУРГИЯ

D TEXTILE  ŞI  HÂRTIE
TEXTILES.  PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

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

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

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

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

изобpетение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E CONSTRUCŢII  FIXE
FIXED  CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

G FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

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

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

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

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

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

кодом В1, В2 не был опубликован)

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

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

за публикациями с кодом В1, В2)

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

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

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

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

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

описания, формулы изобретения и чертежей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of granted parents for inventions
Перечень выданных патентов на изобретения

KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (cu dreptul de restabilire)
List of invalid patents for inventions (with the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретение, срок действия которых истек (с правом восстановления)

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

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (fără dreptul de restabilire)
List of invalid patents for inventions (without the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретение, срок действия которых истек (без права восстановления)

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

NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретение

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

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 В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17
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        BB1A Cereri de brevet / 
Patent applications / 
Заявки на изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

P

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

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

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

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

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

П

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

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

Описания к международным заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликова-
ны в РСТ GAZETTE, и описания к евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в биб-
лиотеке  AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны 
их копии. 
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(21) a 2007 0079 (13) A 
(51) Int. Cl.:  A01N 25/32 (2006.01)   
                         A62D 3/30 (2007.10)    
                         A01N 59/16 (2006.01)    
                         A01N 37/02 (2006.01)      
                         C01G 23/047 (2006.01)      
                         A01P 3/00 (2006.01) 
(22) 2007.03.22 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) COVALIOV Victor, MD; GAINA Boris, MD; 

COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, 
MD; JALBĂ Vitalii, MD; DRAGALIN Ion, MD 

(54) Procedeu de descompunere accelerată a 
pesticidelor la stropirea plantelor 

(57) Invenţia se referă la procedeele de descom-
punere accelerată a pesticidelor, folosite pen-
tru protecţia plantelor, şi poate fi utilizată în 
agricultură pentru micşorarea riscului pentru 
sănătatea oamenilor din cauza cantităţilor re-
manente ale pesticidelor pe fructele şi legu-
mele tratate cu aceste pesticide. 
Esenţa invenţiei constă în introducerea supli-
mentară în componenţa soluţiei pentru stropi-
rea plantelor a complexului citrat-amoniacal al 
fierului trivalent, precum şi a clorurii de natriu 
şi dioxidului de titan, în următorul raport al 
componentelor, în g/l: 
preparat fungicid             1,5...2,0 
clorură de natriu               1,0...2,0 
complexul citrat-amoniacal 
al fierului(III) cu formula ge-
nerală [2C6H5O7FeIII · 
C6H6O7(NH4)2 · nH2O] 

 
 
 
       0,15...0,35 

dioxid de titan,  
înalt dispersat 

 
           1,0...2,0 

apă                restul, 
procesul de solubilizare efectuându-se într-o 
soluţie electrochimic activată, obţinută în ca-
mera anodică a unui electrolizor cu membrană 
la o densitate de curent de 1…2 A/dm2 la un 
pH controlat, egal cu 5…6, şi la agitarea lichi-
dului, iar stropirea se efectuează în decurs de 
24…32 ore după prepararea soluţiei activate, 
consumul fiind de 700…800 l/ha, cu 10…12 
zile înainte de recoltare. 

     
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for pesticide accelerated decom-
position during plant spraying   

(57) The invention relates to processes for accel-
erated decomposition of pesticides, used for 
plant protection, and can be used in agricul-
ture for diminishing the risk for human health 
because of the remaining quantity of pesti-
cides in fruits and vegetables treated with 
such pesticides. 
Summary of the invention consists in the addi-
tional introduction in the spray solution com-
position of the citrate-ammoniacal deactivat-
ing complex of iron(III), as well as of the so-

dium chloride and titanium dioxide, in the fol-
lowing component ratio, in g/l: 
fungicide preparation 1,5...2,0 
sodium chloride 1,0...2,0 
citrate-ammoniacal 
complex of iron(III)  
of general formula  
[2C6H5O7FeIII·C6H6O7 
(NH4)2·nH2O] 

 
 
 
 

            0,15...0,35 
titanium dioxide,  
highly dispersed  
water 

 
1,0...2,0 

            the rest, 
the solubilization process being carried out in 
an electrochemically activated solution ob-
tained in the anode chamber of a diaphragm 
cell at a current density of 1...2 A/dm2 at a con-
trolled pH, equal to 5...6, and at the liquid agita-
tion, and spraying is carried out during 24...32 
hours after preparation of the activated solu-
tion, the consumption being of 700...800 l/ha, 
10...12 days before crop harvesting. 

  
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ ускоренного разложения пести-
цидов при опрыскивании растений  

(57) Изобретение относится к способам ускорен-
ного разложения пестицидов, применяемых 
для защиты растений, и может быть исполь-
зовано в сельском хозяйстве для  уменьше-
ния риска для здоровья людей от остаточно-
го количества пестицидов в фруктах и ово-
щах, обработанных этими пестицидами.   
Сущность изобретения состоит в дополни-
тельном введении в состав раствора для 
опрыскивания дезактивирующего раствора 
цитратно-аммиачного комплекса железа (III), 
а также хлорида натрия и диоксида ти- 
тана, при следующем содержании компо-
нентов, в г/л: 
фунгицидный препарат    1,5...2,0  
хлорид натрия      1,0...2,0 
цитратно-аммиачный  
комплекс железа(III) общей 
формулы  
[2C6H5O7FeIII · C6H6O7(NH4)2 · 
nH2O] 

 
 
 
 
 0,15...0,35 

диоксид титана,  
высокодиспергированный  

 
     1,0...2,0 

вода остальное, 
процесс растворения проводят в электрохи-
мически активированном растворе, произ-
водимом в анодной камере диафрагменного 
электролизера с плотностью тока 1…2 А/дм2 
при контролируемом рН, равном 5…6 и пе-
ремешивании жидкости, а опрыскивание 
проводят в течение 24…32 часов после при-
готовления активированной жидкости с рас-
ходом 700…800 л/га за 10…12 дней до 
уборки урожая. 

     
 П. формулы: 1 
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(21) a 2007 0102 (13) A 
(51) Int. Cl.:  A61B 10/00 (2006.01) 
(22) 2007.04.17 
(71)(72) JUCOVSCHI Constantin, MD; BORONIN 

Larisa, MD; NACU Alexandru, MD; NASTAS 
Igor, MD 

(54) Metodă de pronosticare a riscului de apari-
ţie a stărilor reziduale precoce în schizo-
frenia paranoidă 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
psihiatrie şi poate fi utilizată pentru pronosti-
carea riscului de apariţie a stărilor reziduale în 
primii 3 ani de la debutul schizofreniei para-
noide la pacienţii cu vârsta sub 25 de ani.  
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că 
se relevă următorii factori: starea de supraso-
licitare în timpul serviciului militar (SSM), in-
somnia (IN), antecedentele eredocolaterale 
psihice (AEP), starea de tonus vital scăzut 
(STV), antecedentele eredocolaterale psihice 
pe linia maternală (AEM), antecedentele 
eredocolaterale psihice pe linia paternală 
(AEP), traumatismele craniocerebrale cu alte-
rarea conştiinţei în anamneză (TCC), tipul  de 
personalitate (TP), stările psihotraumatizante 
în legătură cu munca (SP), cenestopatiile 
toracale (CT). Factorilor relevaţi li se atribuie 
anumite valori şi se calculează funcţia discri-
minantă conform formulei: 
F = 16,98  +  SSM · 4,19  –  IN · 11,82  –  
AEP · 3,17  –  STV · 2,45  – AEM · 0,65 – 
AEP · 0,51 + TCC · 1,72 + TP · 0,65 – SP · 
1,54 – CT · 0,80    
şi în cazul în care F < 0, se pronostichează 
risc scăzut, iar în cazul în care F ≥  0 – risc 
sporit de apariţie a stărilor reziduale precoce. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for prognosticating the early re-
sidual effects onset risk in the paranoid 
schizophrenia 

(57) The invention refers to medicine, namely to 
psychiatry and can be used for prognosticat-
ing the residual effects onset risk during the 
first 3 years from the debut of paranoid 
schizophrenia to patients under 25 years. 
The method, according to the invention, con-
sists in that there are revealed the following 
factors: state of overstrain during military ser-
vice (OMS), insomnia (IN), psychic hereditary 
antecedents (PHA), state of diminished vital 
tonus (DVT), psychic hereditary antecedents 
by maternal line (HAM), psychic hereditary 
antecedents by paternal line (HAP), cranio-
cerebral traumas with impaired conscious-

ness in past history (CCT), type of personality 
(TP), psychologic traumatizing situations in 
connection with labour (PS), thoracal cenest-
hopathies (TC). The revealed factors are as-
signed certain values and it is calculated the 
discriminant function according to formula: 
F=16,98 + OMS · 4,19 - IN · 11,82 - PHA · 
3,17 - DVT · 2,45 - HAM · 0,65 - HAP · 0,51 + 
CCT · 1,72 + TP · 0,65 - PS · 1,54 - TC · 0,8  
and where F<0, it is prognosticated the dimin-
ished risk, and where F≥0 - the increased 
early residual effects onset risk. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод прогнозирования риска появле-
ния ранних остаточных явлений  при 
параноидной шизофрении 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к психиатрии и может быть исполь-
зовано для прогнозирования риска появ-
ления остаточных явлений в течение пер-
вых 3-х лет после дебюта параноидной 
шизофрении у пациентов до 25-летнего 
возраста. 
Метод, согласно изобретению, заключается 
в том, что выявляют следующие факторы: 
состояние перенапряжения во время про-
хождения военной службы (ПВС), бессон-
ницу (БС), наследственную психическую 
отягощенность (ОПН), состояние понижен-
ного жизненного тонуса (СЖТ), наследст-
венную отягощенность психическими забо-
леваниями по линии матери (ОПМ), на-
следственную отягощенность психически-
ми заболеваниями по линии отца (ОПО), 
черепно-мозговые травмы с расстроенным 
сознанием в анамнезе (ЧМТ), тип личности 
(ТЛ), психотравмирующие ситуации в связи 
с работой (ПС), неприятные ощущения в 
грудной клетке (ОГК). Выявленным факто-
рам присваивают определённые значения 
и вычисляют дискриминантную функцию по 
формуле: 
F = 16,98 + ПВС · 4,19 – БС · 11,82 – ОПН · 
3,17 – СЖТ · 2,45 – ОПМ · 0,65 – ОПО · 0,51 
+ ЧМТ · 1,72 + TЛ · 0,65 – ПС · 1,54 – ОГК · 
0,80  
и в случае, если F < 0, то прогнозируют по-
ниженный риск, а если F ≥ 0 – повышенный 
риск появления ранних остаточных явле-
ний.  

 
 П. формулы: 1 
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(21) a 2008 0029 (13) A 
(51) Int. Cl.:  C03B 37/02 (2006.01)      
                         C03B 37/026 (2006.01)    
                         C07K 1/00 (2006.01)                           
                         C07K 1/14 (2006.01)           
                         C07K 17/00 (2006.01)     
                         C07K 17/14 (2006.01)   
                         C12N 11/00 (2006.01)                           
                         C12N 11/04 (2006.01)       
                         C12N 15/10 (2006.01)                                       
                         H01B 3/02 (2006.01)      
                         H01B 3/08 (2006.01) 
(22) 2006.07.21 
(31) EP 05106861.7 
(32) 2005.07.26 
(33) EP 
(85) 2008.01.31 
(86) PCT/EP2006/064483, 2006.07.21 
(87) WO 2007/012605, 2007.02.01 
(71) DRO BIOSYSTEMS, S.L., ES 
(72) MARCOS Simуn, ES; CASTELRUНZ Ainara, 

ES; LIONAZ Iraida, ES; POMPOSO José 
Adolfo, ES; ZHUKOVA Valentina, ES 

(74) MARGINE Ion 
(54) Strat cu suport static pentru purificarea, 

separarea, modificarea şi/sau imobilizarea 
entităţilor-ţintă şi procedeu de utilizare a 
acestuia 

(57)  Invenţia se referă la un strat cu suport static 
pentru purificarea, separarea, modificarea 
şi/sau imobilizarea entităţilor-ţintă chimice sau 
biologice prezente într-un fluid, precum şi la 
un procedeu de utilizare a acestuia. 
Сonform invenţiei, stratul cu suport static con-
ţine unul sau mai multe suporturi constituite 
din  microfire apte pentru ataşarea entităţilor-
ţintă chimice sau biologice.        
Procedeul de purificare, separare, modificare 
şi/sau imobilizare a entităţilor-ţintă chimice 
sau biologice prezente într-un fluid include în-
cărcarea fluidului conţinând entităţile-ţintă 
chimice sau biologice în interiorul canalului ce 
conţine stratul cu suport static; ataşarea enti-
tăţilor-ţintă chimice sau biologice de suporturi-
le constituite din microfire; opţional, realizarea 
modificărilor chimice sau biologice ale entităţi-
lor-ţintă şi spălarea canalului; eluarea entităţi-
lor chimice sau biologice rezultate.  
   

  Revendicări: 24 
* 

*     * 
(54) Static support bed for purification, separa-

tion, modification and/or immobilization of 
target entities and method using thereof 

(57) The invention discloses a static support bed 
for purification, separation, modification 
and/or immobilization of target chemical enti-

ties or target biological entities present in a 
fluid, as well as a method using thereof. 
The static support bed of the present inven-
tion comprises one or more microwire sup-
ports suitable for the attachment of target 
chemical entities or target biological entities. 
The method for purification, separation, modi-
fication and/or immobilization of target chemi-
cal entities or target biological entities present 
in a fluid includes loading a fluid containing 
the target chemical entities or target biological 
entities into the inner volume of a channel 
containing the static support bed; attaching 
the target chemical entities or target biological 
entities to the microwire supports; optionally, 
carrying out a chemical or biological modifica-
tion on the target entity and washing the 
channel; eluting the resulting chemical entities 
or the resulting biological entities. 

 
  Claims: 24 

* 
*     * 

(54) Слой со статичной подложкой для очи-
стки, разделения, изменения и/или им-
мобилизации объектов-мишеней и спо-
соб его применения 

(57) Изобретение относится к слою со статич-
ной подложкой для очистки, разделения, 
изменения и/или иммобилизации химиче-
ских или биологических объектов-
мишеней, присутствующих в жидкости, а 
также к способу его применения. 
Согласно изобретению, слой со статичной 
подложкой содержит одну или несколько 
подложек, состоящих из микропроводов, 
пригодных для прикрепления химических 
или  биологических объектов-мишеней. 
Способ очистки, разделения, изменения 
и/или иммобилизации химических или био-
логических объектов-мишеней, присутст-
вующих в жидкости, включает заливку жид-
кости, содержащей химические или биоло-
гические объекты-мишени во внутрь кана-
ла, содержащего слой со статичной под-
ложкой; прикрепление химических или 
биологических объектов-мишеней к под-
ложкам, состоящим из микропроводов; оп-
ционально, проведение химических или 
биологических изменений объектов-
мишеней и промывание канала; элюирова-
ние полученных химических или биологи-
ческих объектов.    
 

 П. формулы: 24 
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(21) a 2007 0029 (13) A 
(51) Int. Cl.:  F03D 3/06 (2006.01) 
(22) 2007.02.02 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, 

MD; TÎRŞU Mihai, MD; RIMSCHII Valentin, 
MD 

(54) Paletă de turbină eoliană cu axa de rotaţie 
verticală 

(57) Invenţia se referă la instalaţiile energetice 
eoliene, în special la motoarele eoliene cu 
axa de rotaţie verticală. 
Paleta de turbină eoliană cu axa de rotaţie 
verticală este confecţionată din material în foi 
cu curbura arcului de semicircumferinţă. Lun-
gimea paletei şi zona sectorului semicircum-
ferinţei se determină conform dependenţei 
calculate preliminar a momentului de rotaţie a 
elementului de suprafaţă a paletei de locul 
amplasării lui pe lungimea semicircumferinţei, 
cu orientare spre reducerea valorii momentu-
lui cu mai mult de 30% din valoarea maximă.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Wind turbine blade with vertical axis of 
rotation 

(57) The invention relates to the wind-driven power 
plants, in particular to windmills with vertical 
axis of rotation. 
The wind turbine blade with vertical axis of ro-
tation is made of sheet material bent with re-
spect to the arc of a circle. The length of the 
blade and the area of the semicircle sector 
are determined according to the preliminarily 
calculated dependence of the blade surface 
element torque from its placement along the 
length of semicircle, being oriented to the re-
duction of the torque value by more than 30% 
of the maximum value. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Лопасть ветротурбины с вертикальной 
осью вращения 

(57) Изобретение относится к ветроэнергетиче-
ским установкам, в частности к ветродви-
гателям с вертикальной осью вращения. 
Лопасть ветротурбины с вертикальной 
осью вращения изготовлена из листового 
материала, изогнутого по дуге полуокруж-
ности. Длину лопасти и область участка 
полуокружности определяют по предвари-

тельно построенной зависимости момента 
вращения элемента поверхности лопасти 
от ее расположения по длине полуокруж-
ности, ориентируясь на уменьшение вели-
чины момента более, чем на 30% от мак-
симальной величины. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
(21) a 2007 0026 (13) A 
(51) Int. Cl.:  F16H 1/06 (2006.01) 
(22) 2007.02.02 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, 

MD 
(54) Transmisie mecanică pentru motoare  

eoliene 
(57) Invenţia se referă la instalaţiile energetice 

eoliene, în special la transmisiile mecanice 
pentru motoarele eoliene. 
Transmisia mecanică pentru motoarele eolie-
ne conţine magneţi (5), plasaţi liber în corpuri 
pe circumferinţă cu un pas determinat, şi con-
tactoare (7) ale fluxului magnetic amplasate 
cu acelaşi pas pe o circumferinţă tangentă cu 
diametrul mai mare şi cuplate cu arborele (2) 
motorului eolian. În calitate de contactoare (7) 
ale fluxului magnetic pot fi utilizaţi magneţi 
suplimentari, instalaţi cu polii la atragere cu 
magneţii altei circumferinţe. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Mechanical transmission for windmills 
(57) The invention relates to the wind-driven power 

plants, particularly to the mechanical trans-
missions for windmills. 
The mechanical transmission for windmills 
comprises magnets (5), freely placed into 
bodies round the circle with a determined 
step, and magnetic flux closers (7) placed 
with the same step along an osculating circle 
of a greater diameter and coupled with the 
shaft (2) of the windmill. As magnetic flux 
closers (7) there may be used additional 
magnets, installed with the poles at the attrac-
tion to the magnets of another circle. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Механическая передача для ветродви-
гателей 

(57) Изобретение относится к ветроэнергетиче-
ским установкам, в частности к механиче-
ским передачам для ветродвигателей. 
Механическая передача для ветродвига-
телей содержит магниты (5), свободно 
размещенные в корпусах по окружности с 
определенным шагом, и замыкатели (7)  
магнитного потока, размещенные с тем же 
шагом по соприкасающейся окружности 
большего диаметра, и соединенные с ва-
лом (2) ветродвигателя. В качестве замы-
кателей (7) магнитного потока могут быть 
использованы дополнительные магниты, 
установленные полюсами на притяжение к 
магнитам другой окружности. 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Изобретения, по которым приняты 
решения о выдаче патентов 

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

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

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

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

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

ния о выдаче патента. Возражение подается в письменной форме на основании положений, 
предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 об охране изобретений. 
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(11) 3738 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A01C 1/00 (2006.01)                           
                         A01G 1/00 (2006.01)                           
                         A01H 1/02 (2006.01) 
(21) a 2008 0141 
(22) 2008.05.21 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

GIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTI-
INŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  ŞVEŢ Stepan, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; 
CHINTEA Pavel, MD; JACOTĂ Anatol, MD; 
LUNGA Irina, MD 

(54) Tetraozidă a (25R)-5α-furostan-3β-22α-26-
triol-[26-O-β-D-glucopiranozidei] în calitate 
de compus ce sporeşte legarea semin-
ţelor la hibridizare la distanţă   

(57) Invenţia se referă la o substanţă biologic acti-
vă nouă din clasa glicozidelor steroidice tip 
furostanolic, care  sporeşte  legarea semin-
ţelor la hibridizare la distanţă şi poate fi apli-
cată în selecţie la încrucişarea grâului comun 
de toamnă cu secară pentru obţinerea noilor 
forme de triticale. 
Se propune o glicozidă steroidică nouă de tip 
furostanolic  3-O-{[β-D-glucopiranozil(1→2)-β-
D-glucopiranozil(1→4)]-[β-D-glucopiranozil 
(1→3)]-β-D-galactopiranozidă}-(25R)-5α-furo-
stan-3β,22α,26-triol-[26-O-β-D-glucopiranozi-
dă] cu formula structurală:  

 
 unde Glc – glucoza,  
          Gal – galactoza, 
care sporeşte legarea seminţelor la hibridiza-
re la distanţă. 

 
  Revendicări: 1 

* 
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*     * 
(54) Tetraoside of (25R)-5α-furostan-3β-22α-26-

triol-[26-O-β-D-glucopyranoside] as com-
pound increasing the seed distant hybridi-
zation setting 

(57) The invention refers to a new biologically ac-
tive substance from the furostan-type steroid 
glycosides class increasing the seed distant 
hybridization setting and can be applied in se-
lection when crossing common winter wheat 
with rye for obtaining new triticale forms. 
A new furostan-type steroid glycoside 3-O-{[β-
D-glucopyranosyl(1→2)-β-D-glucopyranosyl 
(1→4)]-[β-D-glucopyranosyl(1→3)]-β-D-

galactopyranoside}-(25R)-5α-furostan-
3β,22α,26-triol-[26-O-β-D-glucopyranoside] is 
proposed with the structural formula: 

 
where Glc - glucose, 
           Gal - galactose, 
increasing the seed distant hybridization set-
ting. 
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Тетраозид(25R)-5α-фуростан-3β-22α-26-

триол-[26-O-β-D-глюкопиранозидa] в ка-
честве соединения, повышающего за-
вязываемость семян при отдалённой 
гибридизации 

(57) Изобретение относится к новому  биологи-
чески активному веществу из класса  сте-
роидных гликозидов ряда фуростана, по-
вышающему завязываемость семян при 
отдалённой гибридизации и может быть 
применено в селекции при скрещивании 
мягкой озимой пшеницы с рожью для полу-
чения новых форм тритикале. 

Предложен новый стероидный гликозид 
ряда фуростана 3-O-{[β-D-глюкопирано-
зил(1→2)-β-D-глюкопиранозил(1→4)]-[β-D-
глюкопиранозил (1→3)]-β-D-галактопирано-
зид}-(25R)-5α-фуростан-3β,22α,26-триол-
[26-O-β-D-глюкопиранозид], который по-
вышает завязываемость семян при отда-
лённой гибридизации. 
  

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3739 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A01H 1/04 (2006.01) 
(21) a 2008 0071 
(22) 2008.03.14 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

GIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTI-
INŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  CRAVCENCO Anatol, MD; SALTANOVICI 
Tatiana, MD; JACOTĂ Anatol, MD 

(54) Metodă de selectare a genotipurilor de to-
mate rezistente la secetă 

(57)  Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
selecţia plantelor şi poate fi utilizată la selec-
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tarea genotipurilor de tomate rezistente la se-
cetă.   
Metoda propusă de selectare a genotipurilor 
de tomate rezistente la secetă include colec-
tarea florilor complet deschise de fiecare ge-
notip, separarea polenului din antere, cultiva-
rea polenului pe un mediu nutritiv pentru mar-
tor şi pe un mediu nutritiv pentru probă, care 
modelează condiţiile de secetă, determinarea 
viabilităţii polenului la martor şi la probă prin 
raportul dintre numărul de grăuncioare de po-
len germinate şi numărul de grăuncioare ana-
lizate, calcularea indicilor rezistenţei polenului 
prin raportul viabilităţii polenului la probă către 
martor şi selectarea genotipurilor, care au in-
dicii de rezistenţă mai mari. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method for selecting drought resistant to-

mato genotypes 
(57) The invention refers to agriculture, namely to 

plant selection and can be used in the selec-
tion of drought resistant tomato genotypes. 
The proposed method for selecting drought 
resistant tomato genotypes includes collection 
of completely tripped flowers of each geno-
type, pollen separation from anthers, cultiva-
tion thereof on a nutrient medium for control 
and on a nutrient medium for test, modeling 
the drought conditions, determination of pol-
len viability to the control and to the test by 
the ratio between the number of germinated 
pollen-grains and the number of analyzed 
grains, calculation of pollen resistance in-
dexes by the test to control pollen viability ra-
tio and selection of genotypes having higher 
resistance indexes. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод отбора генотипов томатов, ус-
тойчивых к засухе 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-
ству, а именно к селекции растений и мо-
жет быть использовано при отборе геноти-
пов томатов, устойчивых к засухе. 
Предложенный метод отбора генотипов 
томатов, устойчивых к засухе, включает 
сбор полностью раскрытых цветков каждо-
го генотипа, отделение пыльцы из пыльни-
ков, культивирование ее на питательной 
среде для контроля и на питательной сре-
де для пробы, моделирующей условия за-
сухи, определение жизнеспособности 

пыльцы у контроля и у пробы по соотно-
шению количества проросших пыльцевых 
зерен ко всем анализируемым зернам, 
расчет индексов устойчивости пыльцы по 
соотношению жизнеспособности пыльцы у 
пробы к контролю и отбор генотипов, у ко-
торых индексы устойчивости больше.  
           

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3740 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A23N 1/00 (2006.01)                          
                         B01J 19/08 (2006.01) 
(21) a 2007 0151 
(22) 2007.05.24 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  PAPCENCO Andrei, MD; POPOVA Natalia, 

MD 
(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Electroplazmolizator pentru materie primă 

vegetală 
(57)  Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la electroplasmoliza materiei prime 
vegetale. 
Electroplasmolizatorul pentru materie primă 
vegetală constă dintr-un corp tubular dielectric 
(1), doi electrozi inelari (11, 12), amplasaţi în 
interiorul corpului la intrare şi ieşire, şi elec-
trozi (2…4), amplasaţi uniform pe circumferin-
ţă între electrozii inelari şi conectaţi la o sursă 
de alimentare. Electrozii (2…4) amplasaţi în-
tre electrozii inelari (11, 12) sunt executaţi în 
formă de trunchi de piramidă dreaptă având 
ca bază un dreptunghi şi sunt montaţi pe pe-
retele interior al corpului cu baza mare. 
Rezultatul invenţiei constă în asigurarea uni-
formităţii densităţii curentului în zona de 
plasmoliză şi în excluderea formării canalelor 
de curent şi a antrenării materialului electrozi-
lor.  
 
Revendicări: 1 
Figuri: 4 
  

 
   

* 
*     * 

(54) Electroplasmolyzer for vegetal raw material 
(57) The invention refers to the food industry, 

namely to an electroplasmolyzer for vegetal 
raw material. 
The electroplasmolyzer for vegetal raw mate-
rial consists of a tubular dielectric body (1), 
two ring electrodes (11, 12), placed inside the 
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body at the inlet and outlet, and electrodes 
(2...4), uniformly placed round the circle be-
tween the ring electrodes and connected to a 
power supply. The electrodes (2...4), placed 
between the ring electrodes (11, 12), are 
made in the form of straight truncated pyra-
mid, having as base a rectangle and are 
mounted on the inner wall of the body with the 
greater base. 
The result of the invention consists in provid-
ing for the current uniform density in the 
plasmolysis zone and in excluding the forma-
tion of current channels and the carry-over of 
the electrode material. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Электроплазмолизатор для раститель-
ного сырья 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к электроплазмо-
лизу растительного сырья. 
Электроплазмолизатор растительного сы-
рья состоит из трубчатого диэлектрическо-
го корпуса (1), двух кольцевых электродов 
(11, 12), расположенных внутри корпуса на 
входе и выходе, и электродов (2…4), рас-
положенных равномерно по окружности 
между кольцевыми электродами и подклю-
ченных к источнику питания. Электроды 
(2…4), расположенные между кольцевыми 
электродами (11, 12), выполнены в виде 
усеченной прямой пирамиды, основанием 
которой является прямоугольник, и смон-
тированы на внутренней стенке корпуса 
наибольшим основанием. 
Результат изобретения состоит в обеспе-
чении равномерной плотности тока в зоне 
плазмолиза и в исключении образования 
токовых каналов и уноса материала элек-
тродов. 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 4 
 

 
 

(11) 3741 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/58 (2006.01) 
(21) a 2008 0051 
(22) 2008.02.20 
(71)(72)(73) GORNEA Filip, MD; CHIRILĂ Vitalie, 

MD 
(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de osteosinteză deschisă a fractu-

rilor porţiunii proximale a humerusului 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

traumatologie şi ortopedie. 
Metoda de osteosinteză deschisă a fracturilor 
porţiunii proximale a humerusului constă în 
aceea că se efectuează repoziţia deschisă a 
fragmentelor şi capului humerusului, apoi se 
introduc două broşe paralele prin tuberculul 
mare în fragmentele proximal şi distal, iar alte 
două broşe paralele se introduc prin fragmen-
tul distal în capul humerusului. Capetele bro-
şelor se îndoaie şi se fixează pe os, iar între 
capetele a două broşe, amplasate proximal, şi 
între capetele a două broşe, amplasate distal, se 
trece întinsă o sârmă de cerclaj în formă de 8.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method of humerus proximal part fracture 
open osteosynthesis 

(57) The invention refers to medicine, particularly 
to traumatology and orthopedics. 
The method of humerus proximal part fracture 
open osteosynthesis consists in that it is car-
ried out the open reduction of the humerus 
head and fragments, then there are intro-
duced two parallel wires through the greater 
tubercle into the proximal and distal frag-
ments, and another two parallel wires are in-
troduced through the distal fragment into the 
humerus head. The wire ends are bent and 
fixed into the bone, and between the ends of 
two wires, placed proximally, and the ends of 
two wires, placed distally, it is tightly passed a 
cerclage wire in the form of 8. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Метод открытого остеосинтеза перело-
мов проксимальной части плечевой кости 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к травматологии и ортопедии. 
Метод открытого остеосинтеза переломов 
проксимальной части плечевой кости за-
ключается в том, что осуществляют откры-
тую репозицию фрагментов и головки 

 22 
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плечевой кости, затем две параллельные 
спицы вводят через большой бугорок в 
проксимальный и дистальный фрагменты, 
а две другие параллельные спицы вводят 
через дистальный фрагмент в головку пле-
чевой кости. Концы спиц изгибают и фик-
сируют в кости, а между концами двух 
спиц, расположенных проксимально и кон-
цами двух спиц, расположенных дистально 
внатяг проводят серкляжную проволоку в 
форме цифры 8.   
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
(11) 3742 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0323 
(22) 2007.11.23 
(71)(72)(73) BATRÎNAC Aureliu, MD 
(54) Metodă de anuloplastie mitrală cu suturi 

separate 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

chirurgia cardiacă. 
Metoda de anuloplastie mitrală cu suturi sepa-
rate constă în aceea că pe inelul fibros al val-
vulei mitrale se aplică 3 suturi de apropiere, 
prima sutură în regiunea proiecţiei cuspei 
posterioare a valvulei, a doua şi a treia pe 
comisurile anterolaterală şi posteromedială, 
totodată suturile se aplică la o distanţă de 
0,5…1,0 cm între prima şi a doua şi prima şi a 
treia sutură.   

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method of mitral annuloplasty with sepa-
rate sutures 

(57) The invention refers to medicine, namely to 
cardiosurgery. 
The method of mitral annuloplasty with sepa-
rate sutures consists in that on the fibrous ring 
of the mitral valve there are applied three 
coaptation sutures, the first suture − in the re-
gion of posterior cusp projection, the second 
and the third sutures − on the anterolateral 
and posteromedial commissures, at the same 
time the sutures are applied on a distance of  
0,5...1,0 cm between the first and second and 
the first and third sutures. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Метод митральной аннулопластики от-
дельными швами 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к кардиохирургии.  
Метод митральной аннулопластики от-
дельными швами заключается в том, что 
на фиброзное кольцо митрального клапана 
накладывают три сбаривающих шва, пер-
вый шов - в области проекции задней 
створки клапана, второй и третий швы - на 
переднелатеральную и заднемедиальную 
комиссуры, при этом швы накладывают на 
расстоянии 0,5…1,0 см между первым и 
вторым и первым и третьим швами. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
(11) 3743 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0324 
(22) 2007.11.23 
(71)(72)(73) BATRÎNAC Aureliu, MD 
(54) Metodă de plastie a defectelor septale in-

terventriculare postinfarct cu două petice 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

chirurgia cardiacă şi poate fi utilizată în trata-
mentul chirurgical al defectelor septale 
interventriculare postinfarct. 
Metoda de plastie a defectelor septale 
interventriculare postinfarct cu două petice 
constă în aceea că se secţionează pericardul 
şi ventriculul stâng, apoi se aplică primul petic 
pe regiunea defectului şi se fixează, iar dea-
supra primului se aplică al doilea petic pe o 
regiune care depăşeşte cu 1…3 mm zona ne-
crotică, totodată marginea peticului, care este 
orientată înspre incizia operatorie a cordului, 
se amplasează între ţesuturile secţionate ale 
ventriculului stâng. Apoi peticul se fixează şi 
plaga postoperatorie se suturează. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method of plastic surgery on postinfarction 
interventricular septal defects with two 
patches 

(57) The invention refers to medicine, namely to 
cardiosurgery, and can be used for surgical 
treatment of postinfarction interventricular 
septal defects. 
The method of plastic surgery on postinfarc-
tion interventricular septal defects with two 
patches consists in that it is sectioned the 
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pericardium and the left ventricle of heart, 
then the first patch is applied on the defect 
region and fixed, and over the first it is applied 
the second patch on the region 1...3 mm ex-
ceeding the necrosis zone, at the same time 
the patch margin, oriented towards the opera-
tive incision of heart, is placed between the 
sectioned tissues of the left ventricle. Then 
the patch is fixed and the postoperative 
wound is sutured. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Метод закрытия постинфарктных де-
фектов межжелудочковой перегородки  
сердца двумя заплатами 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к кардиохирургии, и может быть 
использовано для хирургического лечения 
постинфарктных дефектов межжелудочко-
вой перегородки.  
Метод закрытия постинфарктных дефектов 
межжелудочковой перегородки сердца 
двумя заплатами заключается в том, что 
рассекают перикард и левый желудочек, 
затем первую заплату накладывают на об-
ласть дефекта и фиксируют, а поверх пер-
вой накладывают вторую заплату на об-
ласть, превышающую на 1…3 мм зону нек-
роза, при этом край заплаты, направлен-
ный в сторону операционного разреза 
сердца, размещают между рассечёнными 
тканями левого желудочка. Затем заплату 
фиксируют и послеоперационную рану 
ушивают.  

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 
 
(11) 3744 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61C 19/04 (2006.01)                            
                        A61B 10/00 (2006.01)                          
                        A61B 19/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0054 
(22) 2008.02.21 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  HÎŢU Dumitru, MD 
(54) Dispozitiv şi metodă de determinare a locu-

lui abordului chirurgical în fracturile ar-
cadei zigomatice 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgia maxilofacială. 

Esenţa invenţiei constă în aceea că dispoziti-
vul pentru determinarea locului abordului chi-
rurgical în fracturile arcadei zigomatice este 
constituit dintr-o tijă metalică cilindrică cu o 
lungime de 4,0 cm şi diametrul de 0,2 cm, la 
mijlocul căreia este fixată rigid, perpendicular 
o altă tijă metalică, cu acelaşi diametru şi lun-
gimea de 0,5 cm. 
Metoda de determinare a locului abordului 
chirurgical în fracturile arcadei zigomatice 
constă în aceea că în regiunea fracturii se fi-
xează de pielea feţei dispozitivul revendicat, 
totodată tija de lungime mai mare se aplică 
de-a lungul arcadei zigomatice, iar cu tija de 
lungime mai mică se apasă pe regiunea frac-
turii, unde se stabileşte proeminenţa fragmen-
tului fracturat şi se determină locul pentru 
abordul chirurgical. 
 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device and method for determining the site 
of surgical intervention in the zygomatic 
arch fractures 

(57) The invention refers to medicine, particularly 
to maxillofacial surgery. 
Summary of the invention consists in that the 
device for determining the site of surgical in-
tervention in the zygomatic arch fractures 
consists of a cylindrical metal rod having a 
length of 4,0 cm and a diameter of 0,2 cm, in 
the middle of which it is rigidly, perpendicu-
larly fixed another metal rod with the same di-
ameter and a length of 0,5 cm. 
The method for determining the site of surgi-
cal intervention in the zygomatic arch frac-
tures consists in that in the fracture's region it 
is fixed to the face skin the claimed device, at 
the same time the rod of a greater length is 
applied along the zygomatic arch, and the rod 
of a smaller length is pressed on the fracture's 
region where it is established the prominence 
of the fractured fragment and it is determined 
the site of surgical intervention. 
 
Claims: 2 
Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство и метод определения места 
хирургического вмешательства при пе-
реломах скуловой дуги 

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к челюстно-лицевой хирургии.  



INVENŢII  MD - BOPI 11/2008 (PARTEA I)  

 25

Сущность изобретения состоит в том, что 
устройство для определения места хирур-
гического вмешательства при переломах 
скуловой дуги состоит из цилиндрического 
металлического прутка длиной 4,0 см и 
диаметром 0,2 см, в середине которого 
перпендикулярно, жестко закреплен другой 
металлический пруток, с тем же диаметром 
и длиной 0,5 см.  
Метод определения места хирургического 
вмешательства при переломах скуловой 
дуги состоит в том, что в области перело-
ма фиксируют к коже лица заявленное уст-
ройство, при этом  наиболее длинный прут 
прикладывают вдоль скуловой дуги, а прут 
с наиболее короткой длиной прижимают к 
области перелома, где устанавливают вы-
ступ переломанного фрагмента и определя-
ют место хирургического вмешательства. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 
 
(11) 3745 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 36/738 (2006.01)                          
                         A61K 36/734 (2006.01)                          
                         A61K 36/52 (2006.01)                          
                         A61P 1/02 (2006.01) 
(21) a 2007 0290 
(22) 2007.10.29 
(71)(72)(73) BACIU Mihail, MD 
(54) Remediu pentru tratamentul patologiilor 

inflamatorii ale cavităţii bucale 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

stomatologie. 
Remediul pentru tratamentul patologiilor in-
flamatorii ale cavităţii bucale conţine extracte 
hidroalcoolice din fructe de păducel, de mă-
ceş şi din septuri de nucă, în următorul raport 
al componentelor, în % mas.: 
extract hidroalcoolic din fructe  
de păducel                                            32…38 
extract hidroalcoolic din fructe 
de măceş                                              32…38 
extract hidroalcoolic din septuri  
de nucă                                                 20…28 
apă distilată                                            restul. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Remedy for treating inflammatory oral  
cavity diseases 

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

The remedy for treating inflammatory oral 
cavity diseases includes hydroalcoholic haw, 
hips and nut septa extracts, in the following 
component ratio, in mass %: 
hydroalcoholic haw 
extract 

 
32...38 

hydroalcoholic hips 
extract 

 
32...38 

hydroalcoholic nut 
septa extract 

 
20...28 

distilled water the rest. 
 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Средство для лечения воспалительных 
заболеваний полости рта 

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к стоматологии. 
Средство для лечения воспалительных за-
болеваний полости рта включает водно-
спиртовые экстракты плодов боярышника, 
шиповника и перегородок грецких орехов, 
при следующем соотношении компонен-
тов, в масс. %:   

     водноспиртовой экстракт плодов 
     боярышника                                      32…38 
     водноспиртовой экстракт плодов  
     шиповника                                         32…38 
     водноспиртовой экстракт 
     перегородок грецких  
     орехов                                               20…28 
     дистиллированная вода           остальное. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3746 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  B01D 47/00 (2006.01)                          
                         B01D 47/02 (2006.01) 
(21) a 2008 0009 
(22) 2008.01.14 
(71)(72)(73) CERNICOV Veaceslav, MD 
(74) CRASNOVA Nadejda 
(54) Aparat pentru purificarea umedă a gazelor 
(57)  Invenţia se referă la instalaţiile pentru purifica-

rea umedă a gazelor şi poate fi utilizată în di-
verse ramuri ale industriei în sistemele de 
ventilaţie, precum şi pentru purificarea gazelor 
tehnologice de particulele în suspensie şi 
componentele gazoase toxice. 
Aparatul pentru purificarea umedă a gazelor 
include un corp (1) umplut parţial cu lichid, ra-
corduri de admisiune a gazului poluat (2) şi de 
evacuare a gazului purificat (3), un confuzor 
(5) şi un accelerator al fluxului de gaz (6). În 
interiorul corpului sunt amplasate nişte ţevi 
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perforate (4) pentru barbotarea gazului, toto-
dată orificiile sunt executate în partea orienta-
tă spre fundul corpului (1), iar aria orificiilor 
este egală cu aria secţiunii ţevilor (4). În par-
tea superioară a corpului (1) este instalat un 
colector de gaze (7), dotat cu un racord (8) 
pentru menţinerea nivelului apei şi cu un dis-
pozitiv (9) pentru introducerea reactivilor. În 
partea inferioară a corpului (1) este instalat un 
colector de nămol (10), dotat cu un dispozitiv 
pentru afânarea acestuia înainte de evacuare 
(11) şi cu un racord (12) pentru evacuarea 
nămolului.  

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Wet gas cleaner 
(57) The invention relates to the wet gas cleaning 

equipment and can be used in different 
branches of industry in the ventilating sys-
tems, as well as for process gas cleaning 
from suspended particles and toxic gaseous 
components. 
The wet gas cleaner includes a body (1) par-
tially filled with liquid, branch pipes for admis-
sion of polluted gas (2) and for discharge of 
cleaned gas (3), a confusor (5) and a gas flow 
accelerator (6). Inside the body there are 
placed perforated gas barbotage pipes (4), 
the holes being made on the part oriented to-
wards the bottom of the body (1), and the 
area of holes is equal to the area of section of 
the pipes (4). In the upper part of the body (1) 
it is installed a gas collector (7), equipped with 
a branch pipe (8) for water level maintenance 
and a reagent supply device (9). In the lower 
part of the body (1) it is installed a mud collec-
tor (10), equipped with a device for mud loos-
ening before discharge (11) and a mud re-
moval branch pipe (12). 
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  Claims: 3 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Аппарат для мокрой очистки газов 
(57) Изобретение относится к оборудованию 

для мокрой очистки газов и может быть ис-
пользовано в различных отраслях про-
мышленности в системах вентиляции, а 
также для очистки технологических газов 
от взвешенных частиц и токсичных газооб-
разных компонентов.   
Аппарат для мокрой очистки газов включа-
ет корпус (1), частично заполненный жид-

костью, патрубки для ввода загрязненного 
газа (2) и вывода очищенного газа (3), 
конфузор (5) и ускоритель газового потока 
(6). Внутри корпуса расположены перфо-
рированные трубы (4) для барботирования 
газа, причем отверстия выполнены на сто-
роне, обращенной к дну корпуса (1), а 
площадь отверстий равна площади сече-
ния труб (4). В верхней части корпуса (1) 
установлен газосборник (7), снабженный 
патрубком (8) для поддержания уровня во-
ды и приспособлением (9) для подачи ре-
активов. В нижней части корпуса (1) уста-
новлен шламосборник (10), снабженный 
устройством для рыхления шлама перед 
выгрузкой (11) и патрубком (12) для удале-
ния шлама.   
 

           П. формулы: 3 
Фиг.: 2 

 
 

 
 
(11) 3747 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  B01F 3/08 (2006.01)                          
                         B01F 7/10 (2006.01) 
(21) a 2007 0205 
(22) 2007.07.16 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
(72)  HĂBĂŞESCU Ion, MD; GOLOMOZ Anatolie, 

MD; CEREMPEI Valerian, MD 
(54) Generator de cavitaţie pentru dispersarea 

amestecurilor lichide 
(57) Invenţia se referă la dispozitivele pentru dis-

persarea, omogenizarea şi emulgarea ames-
tecurilor lichide şi poate fi utilizată în industria 
alimentară, chimică şi de prelucrare a petrolului. 
Generatorul de cavitaţie pentru dispersarea 
amestecurilor lichide conţine un corp (1) cu o 
cameră de dispersare (8), în care este instalat 
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un arbore de acţionare (4) cu rotor (2), execu-
tat în formă de disc cu cavitatoare (12) monta-
te pe circumferinţe concentrice, racorduri de 
admisiune (13, 14) şi evacuare a lichidului 
(15). În camera de dispersare (8) este insta-
lat, opus primului, un alt arbore de acţionare 
(5) cu rotor (3), executat în formă de disc cu 
cavitatoare (11) montate pe circumferinţe 
concentrice. Cavitatoarele (11, 12) sunt exe-
cutate cu secţiunea transversală în formă de 
hexagon lungit, sunt orientate cu axa mai lun-
gă tangenţial la circumferinţa pe care sunt 
amplasate şi sunt montate astfel încât 
cavitatoarele fiecărui disc sunt amplasate în 
spaţiul dintre cavitatoarele discului opus. Cor-
pul (1) include suplimentar două camere de 
admisiune (6, 7) a lichidului, separate de ca-
mera de dispersare (8) prin pereţi (9, 10), iar 
în discurile rotoarelor (2, 3) şi pereţii (9, 10) 
camerei de dispersare (8) sunt executate ori-
ficii (16…19) identice, amplasate unul în drept 
cu altul. Orificiile (16…19) sunt executate în 
apropierea imediată a arborilor de acţionare 
(4, 5). 
   

  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Cavitation generator for liquid mixture dis-
persion 

(57) The invention relates to plants for homogeni-
zation, emulsification and dispersion of liquid 
mixtures and can be used in the food, chemi-
cal and petroleum-refining industry. 
The cavitation generator for liquid  mixture 
dispersion comprises a body (1) with a dis-
persion chamber (8), wherein it is installed a 
driving shaft (4) with rotor (2), made in the 
form of disk with cavitators (12) mounted onto 
concentric circumferences, liquid admission 
(13, 14) and outlet (15) branches. In the dis-
persion chamber (8) it is installed oppositely 
to the first one a second driving shaft (5) with 
rotor (3), made in the form of disk with cavita-
tors (11) mounted onto concentric circumfer-
ences. The cavitators (11, 12) are made in 
cross-section in the form of elongated hexa-
gon, are oriented with the greatest axis tan-
gentially to the circumference onto which they 
are placed and are mounted so that the cavi-
tators of each disk may be placed into the 
space between the cavitators of the opposite 
disk. The body (1) additionally includes two 
liquid admission chambers (6, 7), separated 
from the dispersion chamber (8) by partitions 

(9, 10), and into the disks of the rotors (2, 3) 
and the partitions (9, 10) of the dispersion 
chamber (8) are made identical holes 
(16...19), placed oppositely to each other. The 
holes (16...19) are made immediately close by 
the axis of rotation of the driving shafts (4, 5). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Генератор кавитации для диспергиро-
вания жидких смесей 

(57) Изобретение относится к установкам для 
гомогенизации, эмульгирования и диспер-
гирования жидких смесей и может быть ис-
пользовано в пищевой, химической и неф-
теперерабатывающей  промышленности. 
Генератор кавитации для диспергирования 
жидких смесей содержит корпус (1) с каме-
рой диспергирования (8), в которой уста-
новлен приводной вал (4) с ротором (2), 
выполненным в форме диска с кавитато-
рами (12), смонтированными по концен-
трическим окружностям, патрубки подачи 
(13, 14) и отвода (15) жидкости. В камере 
диспергирования (8) противоположно пер-
вому, установлен второй приводной вал (5) 
с ротором (3), выполненным в форме дис-
ка с кавитаторами (11), смонтированными 
по концентрическим окружностям. Кавита-
торы (11, 12) выполнены в поперечном се-
чении в форме удлиненного шестиугольни-
ка, ориентированы наибольшей осью каса-
тельно к окружности, на которой они рас-
положены, и смонтированы так, чтобы ка-
витаторы каждого диска располагались в 
пространстве между кавитаторами проти-
воположного диска. Корпус (1) дополни-
тельно включает две камеры подачи (6, 7) 
жидкости, отделенные от камеры диспер-
гирования (8) перегородками (9, 10), а в 
дисках роторов (2, 3) и перегородках (9, 10) 
камеры диспергирования (8) выполнены 
одинаковые отверстия (16…19), располо-
женные друг против друга. Отверстия 
(16…19) выполнены в непосредственной 
близи от оси вращения приводных валов 
(4, 5). 
 

           П. формулы: 2 
Фиг.: 2 
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(11) 3748 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  B01F 3/00 (2006.01)                          
                         B01F 3/08 (2006.01)                          
                         B01F 11/02 (2006.01) 
(21) a 2007 0217 
(22) 2007.08.03 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
(72)  HĂBĂŞESCU Ion, MD; GOLOMOZ Anatolie, 

MD; CEREMPEI Valerian, MD 
(54) Dispersor de lichide 
(57) Invenţia se referă la dispozitive de omogeni-

zare, emulsionare şi dispersare a amestecuri-
lor de lichide şi poate fi utilizată în industria 
alimentară, chimică şi de prelucrare a petrolu-
lui. 
Dispersorul de lichide conţine un corp cilindric 
(1) cu o cameră de dispersare D, în care este 
instalat un arbore de acţionare (6) cu un rotor 
(3), executat în formă de disc cu cavitatoare 
(5), totodată de partea opusă lor, pe peretele 
lateral al corpului (1) sunt fixate de asemenea 
cavitatoare şi racorduri de admisiune (27) şi 
evacuare (28) a lichidului. Noutatea constă în 
aceea că dispersorul este dotat suplimentar 
cu camere de aspiraţie A, de presiune B şi de 
recepţie C, în camera de aspiraţie A este am-
plasată o pompă centrifugă (2), formată dintr-un 
stator (8) şi o roată motoare (9), precum şi  
este dotat cu un perete despărţitor (7) al ca-
merei de recepţie C şi camerei de dispersare 
D. Statorul (8) pompei centrifuge (2) este 
executat din discurile din faţă (13) şi din spate 
(14), între care este amplasat un inel în formă 
de trunchi de con cu fante dreptunghiulare 
(12). Între discurile statorului este amplasată 

roata motoare (9) fixată pe arborele de acţio-
nare (6), care este executată din discurile din 
faţă şi din spate, marginile cărora sunt unite 
printr-un inel, ce repetă forma inelului statoru-
lui şi în care sunt executate fante dreptun-
ghiulare. Peretele din spate (11) al statorului 
(8) este dotat cu o flanşă (17), în care este in-
stalat un arc (19), şi nişte degete (18). În par-
tea de sus a peretelui din spate (11) al stato-
rului (8) este executată o fantă (20) pentru 
evacuarea lichidului din camera de presiune 
В, executată în stator, în camera de recepţie 
C. Peretele despărţitor (7) al camerei de re-
cepţie C şi camerei de dispersare D, fixat pe 
arborele de acţionare (6), este ermetizat la 
periferie cu un inel de etanşare şi dotat cu o 
flanşă (22) ce intră în flanşa (17) peretelui din 
spate (11) al statorului (8), care este ermeti-
zată cu un inel de etanşare (23). În peretele 
despărţitor (7) sunt executate două adâncituri, 
în care sunt instalate degetele (18). În spatele 
peretelui despărţitor (7) este executată o flan-
şă (26), în care sunt executate fante (24) 
identice fantelor (25) executate în rotorul (3) 
camerei de dispersare D.  
 

  Revendicări:  1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Liquid disperser 
(57) The invention relates to plants for homogeni-

zation, emulsification and dispersion of liquid 
mixtures and can be used in the food, chemi-
cal and petroleum-refining industry. 
The liquid disperser comprises a cylindrical 
body (1) with a dispersion chamber D, 
wherein it is installed a driving shaft (6) with 
rotor (3), made in the form of disk with cavita-
tors (5), at the same time on the opposite 
part, on the lateral wall of the body (1) there 
are also fixed cavitators, and liquid admission 
(27) and outlet (28) branches. Novelty con-
sists in that the disperser is additionally 
equipped with suction A, pressure B and re-
ception C chambers, in the suction chamber A 
it is placed a centrifugal pump (2), consisting 
of a stator (8) and an impeller (9), as well as 
is provided with a dividing wall (7) of the re-
ception chamber C and of the dispersion 
chamber D. The stator (8) of the centrifugal 
pump (2) is made of the front (13) and back 
(14) disks, between which it is placed a ring in 
the form of truncated cone with rectangular 
holes (12). Between the stator disks it is 
placed the impeller (9) fixed on the driving 
shaft (6), made of the front and back disks, 
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the edges of which are joined by a ring, re-
peating the form of the stator's ring, wherein 
there are made rectangular holes. The back 
wall (11) of the stator (8) is equipped with a 
flange (17), wherein it is installed a spring 
(19), and pins (18). In the upper part of the 
back wall (11) of the stator (8) it is made a 
hole (20) for liquid outlet from the pressure 
chamber B, made in the stator, into the recep-
tion chamber C. The dividing wall (7) of the 
reception chamber C and the dispersion 
chamber D, fixed onto the driving shaft (6), is 
hermetically sealed at the periphery by a seal 
ring and is equipped with a flange (22), enter-
ing into the flange (17) of the back wall (11) of 
the stator (8), hermetically sealed by a seal 
ring (23). Into the dividing wall (7) there are 
made two recesses, wherein there are in-
stalled the pins (18). In the back part of the 
dividing wall (7) it is made a flange (26), 
wherein there are made holes (24) identical 
with the holes (25) made into the rotor (3) of 
the dispersion chamber D. 
   

  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Диспергатор жидкости 
(57) Изобретение относится к установкам для 

гомогенизации, эмульгирования и диспер-
гирования жидких смесей и может быть ис-
пользовано в пищевой, химической и неф-
теперерабатывающей промышленности. 
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Диспергатор жидкости содержит цилинд-
рический корпус (1) с камерой диспергиро-
вания D, в которой установлен приводной 
вал (6) с ротором (3), выполненным в фор-
ме диска с кавитаторами (5), при этом про-
тивоположно им, на боковой стенке корпу-
са (1) также закреплены кавитаторы и пат-
рубки подачи (27) и отвода (28) жидкости. 
Новизна состоит в том, что диспергатор 
дополнительно снабжен камерами всасы-
вания А, давления В и приема С, в камере 
всасывания А размещен центробежный 
насос (2), состоящий из статора (8) и рабо-
чего колеса (9), а также снабжен раздели-
тельной стенкой (7) камеры приема С и  
камеры диспергирования D. Статор (8) 
центробежного насоса (2) выполнен из пе-
реднего диска (13) и заднего диска (14), 
между которыми размещено кольцо в 
форме усеченного конуса с прямоуголь-
ными отверстиями (12). Между дисками 
статора размещено рабочее колесо (9), за-
крепленное на приводном валу (6), выпол-

ненное из переднего и заднего дисков, 
края которых соединены кольцом, повто-
ряющим форму кольца статора, в котором 
выполнены прямоугольные отверстия. 
Задняя стенка (11) статора (8) снабжена 
фланцем (17), в котором установлена пру-
жина (19), и пальцами (18). В верхней час-
ти задней стенки (11) статора (8) выполне-
но отверстие (20) для отвода жидкости из 
выполненной в статоре камеры давления В 
в камеру приема С. Разделительная стенка 
(7) камеры приема С и  камеры дисперги-
рования D, закрепленная на приводном 
валу (6), герметизирована на периферии 
уплотнительным кольцом и снабжена 
фланцем (22), который входит во фланец 
(17) задней стенки (11) статора (8), герме-
тизированный уплотнительным кольцом 
(23). В разделительной стенке (7) выпол-
нено два углубления, в которых установ-
лены пальцы (18). В задней части раздели-
тельной стенки (7) выполнен фланец (26), 
в котором выполнены отверстия (24), 
идентичные отверстиям (25), выполненным 
в роторе (3) камеры диспергирования D. 
 

           П. формулы: 1 
Фиг.: 2 
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(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  PARAMONOV Anatolii, MD; PARAMONOV 
Dmitrii, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII 
Vasile, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Sursă de curent pentru procedee electrice 

de prelucrare 
(57) Invenţia se referă la domeniul de prelucrare 

electrică a metalelor şi, în particular, la gene-
ratoare de impulsuri, care pot fi utilizate în 
procedeele electrofizice şi electrochimice de 
prelucrare a metalelor.  
Sursa de curent pentru procedee electrice de 
prelucrare include un tiristor de încărcare (1), 
un condensator de filtraj (2), un transformator 
de impulsuri (4) cu două bobine secundare (6, 
7), o bornă de conectare a piesei prelucrate 
(9) şi o bornă de conectare a electrodului-
sculă. Tiristorul de încărcare (1) este conectat 
cu catodul la prima bornă a condensatorului 
de filtraj (2), a doua bornă a căruia este co-
nectată la începutul bobinei primare (5) a 
transformatorului de impulsuri (4) şi la catodul 
unui tiristor de descărcare (3), anodul căruia 
este conectat la punctul de conexiune a sfâr-
şitului primei bobine secundare (6) cu începu-
tul bobinei a doua secundare (7) şi la borna 
de conectare a piesei prelucrate (9). Începutul 
primei bobine secundare (6) este conectat la 
anodul primului tiristor (8), sfârşitul bobinei a 
doua secundare (7) este conectat la catodul 
celui de-al doilea tiristor (10), anodul căruia 
este unit la catodul primului tiristor (8) în nod, 
la care este conectat catodul tiristorului de în-
cărcare (1) şi borna de conectare a electrodu-
lui-sculă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Current source for electric working pro-
cesses 

(57) The invention relates to the field of electric 
metal working processes, in particular to 
pulse generators that can be used in the elec-
trophysical and electrochemical metal working 
processes. 
The electric source for electric working proc-
esses includes a charging thyristor (1), a re-
servoir capacitor (2), a pulse transformer (4) 
with two secondary windings (6, 7), a work-
piece connection terminal (9) and a tool elec-
trode connection terminal. The charging thy-
ristor (1) is connected by means of the cath-
ode to the first terminal of the reservoir ca-

pacitor (2), the second terminal of which is 
connected to the start of the primary winding 
(5) of the pulse transformer (4) and to the 
cathode of a discharge thyristor (3), the anode 
of which is connected to the point of junction 
of the finish of the first secondary winding (6) 
with the start of the second secondary wind-
ing (7) and to the workpiece connection ter-
minal (9). The start of the first secondary 
winding (6) is connected to the anode of the 
first thyristor (8), the finish of the second sec-
ondary winding (7) is connected to the cath-
ode of the second thyristor (10), the anode of 
which is connected in node to the cathode of 
the first thyristor (8), to which it is connected 
the cathode of the charging thyristor (1) and 
the tool electrode connection terminal. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Источник тока для электрических спо-
собов обработки 

(57) Изобретение относится к области электри-
ческих процессов обработки металлов, в 
частности, к импульсным генераторам, ко-
торые могут быть использованы в элек-
трофизических и электрохимических спо-
собах обработки металлов.  
Источник тока для электрических процес-
сов обработки включает зарядный тири-
стор (1), накопительный конденсатор (2), 
импульсный трансформатор (4) с двумя 
вторичными обмотками (6, 7), клемму под-
ключения обрабатываемой детали (9) и 
клемму подключения электрода-инстру-
мента. Зарядный тиристор (1) подключен 
катодом к первой клемме накопительного 
конденсатора (2), вторая клемма которого 
подключена к началу первичной обмотки 
(5) импульсного трансформатора (4) и к ка-
тоду разрядного тиристора (3), анод кото-
рого подключен к точке соединения конца 
первой вторичной обмотки (6) с началом 
второй вторичной обмотки (7) и к клемме 
подключения обрабатываемой детали (9). 
Начало первой вторичной обмотки (6) под-
ключено к аноду первого тиристора (8), ко-
нец второй вторичной обмотки (7) подклю-
чен к катоду второго тиристора (10), анод 
которого соединен с катодом первого ти-
ристора (8) в узел, к которому подключен 
катод зарядного тиристора (1) и клемма 
подключения электрода-инструмента. 
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(11) 3750 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  B61L 1/16 (2006.01)                          
                         B61L 3/12 (2006.01)                           
                        G06F 11/16 (2006.01) 
(21) a 2006 0273 
(22) 2005.05.13 
(31) TO2004A 000325 
(32) 2004.05.14 
(33) IT 
(85) 2006.12.12 
(86) PCT/EP2005/052206, 2005.05.13 
(87) WO 2005/113314 A1, 2005.12.01 
(71)(73) ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIA-

RIO S.p.a., IT 
(72)  FIZ, Maurizio, IT; CUROTTO, Mauro, IT 
(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Dispozitiv pentru transmiterea sigură a 

datelor la balizele de cale ferată 
(57) Invenţia se referă la dispozitivele pentru 

transmiterea sigură a datelor, în special pen-
tru transmiterea telegramelor la balizele de 
cale ferată. 
Dispozitivul pentru transmiterea sigură a date-
lor la balizele de cale ferată include un circuit 
primar şi unul secundar (1a, 1b), independen-
te şi separate galvanic unul de celălalt, fiecare 
fiind dotat cu câte un microprocesor (6a, 6b) 
şi cu câte o etapă de selectare (2a, 2b), care 
recepţionează semnalele referitoare la starea 
unei porţiuni de cale ferată şi generează cel 
puţin o telegramă pe care o transmite la bali-
ză, de asemenea o etapă de control (3a, 3b), 
în cadrul căreia se compară telegramele ge-
nerate de circuitul primar şi cel secundar (1a, 
1b) pentru activarea/dezactivarea transmiterii 
de date la baliză. Circuitul primar (1a) de 
asemenea include o etapă de activare a 
transmiterii, care permite transmiterea la bali-
ză a telegramei generate de circuitul primar 
(1a), în cazul în care comparaţia efectuată la 
etapa de control (3a, 3b) s-a soldat cu succes. 

 
  Revendicări: 11 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Device for safe data transmission to rail-
way beacons 

(57) The invention relates to devices for safe data 
transmission, in particular safe telegram 
transmission to railway beacons. 
The device for safe data transmission to rail-
way beacons comprises a first and a second 
circuit section (1a, 1b) independent of and 
galvanically separate from each other, each 
comprising a microprocessor (6a, 6b), a se-
lection stage (2a, 2b) receiving information 
signals relative to the status of a portion of a 
railway line and generating at least one tele-
gram for transmission to a beacon, a control 
stage (3a, 3b) comparing the telegrams gen-
erated by the first and second circuit section 
(1a, 1b) for enabling/disabling data transmis-
sion to said beacon. The first circuit section 
(1a) also comprises a transmission enabling 
stage, which allows transmission to said bea-
con of the telegram generated by the first cir-
cuit section (1a), in the event the comparison 
performed by said control stage (3a, 3b) is 
successful. 

 
  Claims: 11 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Устройство для безопасной передачи 
данных на железнодорожные маяки 

(57) Изобретение относится к устройствам для 
безопасной передачи данных, в частности 
к безопасной передаче телеграмм на же-
лезнодорожные маяки. 
Устройство для безопасной передачи дан-
ных на железнодорожные маяки включает 
первичную и вторичную независимые и 
гальванически изолированные друг от 
друга цепи (1a, 1b), каждая из которых 
снабжена одним микропроцессором (6a, 
6b) и одним этапом отбора (2a, 2b), кото-
рый получает сигналы о состоянии участка 
железной дороги и генерирует, по меньшей 
мере, одну телеграмму, передаваемую на 
маяк, а также этап контроля (3a, 3b), где 
сравниваются генерированные первичной 
и вторичной цепью (1a, 1b) телеграммы 
для активизации/дезактивизации передачи 
данных на маяк. Первичная цепь (1a) так-
же включает этап активизации передачи, 
который позволяет осуществить передачу 
телеграммы, генерированной первичной 
цепью (1a) на маяк, в случае, когда срав-
нение, осуществленное на этапе контроля 
(3a, 3b), закончилось успешно. 
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(11) 3751 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C09B 61/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0197 
(22) 2008.07.14 
(71)(73) CARABULEA Boris, MD 
(72)  CARABULEA Boris, MD; CARABULEA Octa-

vian, MD; MOTRIUC Svetlana, MD; CARA-
BULEA Vera, MD 

(54) Procedeu de obţinere a coloranţilor alimen-
tari din sfeclă 

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 
anume la un procedeu de obţinere a coloranţi-
lor alimentari din sfeclă. 
Procedeul, conform invenţiei, include spălarea 
sfeclei, tăierea extremităţilor, curăţarea de 
coajă, mărunţirea sfeclei curăţate, acidularea 
sfeclei mărunţite cu un amestec de acizi as-
corbic, citric şi lactic în raport de sfeclă:acizi 
respectiv de 1,0:0,5 până la un pH de 
3,0…3,2 cu amestecare continuă în decurs de 
20 min, separarea primei fracţii lichide de pri-
ma fracţie solidă, mărunţirea extremităţilor şi a 
cojii de sfeclă, acidularea cu acelaşi amestec 
de acizi în raport respectiv de 1,0:0,75 până 
la un pH de 3,0…3,2 cu amestecare continuă 
în decurs de 20 min şi separarea celei de a 
doua fracţii lichide, amestecarea ambelor 
fracţii lichide, după care amestecul obţinut se 
încălzeşte brusc până la o temperatură de 
82…85oC şi se răceşte brusc până la 
20…25oC, se filtrează şi se concentrează cu 
obţinerea colorantului cu un conţinut al sub-
stanţelor uscate de 70…72%, totodată prima 
fracţie solidă se usucă la o temperatură de 
82…85oC până la o umiditate  de 4…6% şi se 
mărunţeşte cu obţinerea colorantului cu un 
conţinut al substanţelor uscate de 94…96%. 

 
  Revendicări: 4 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining food colorants from 
beet 

(57) The invention refers to the food industry, 
namely to a process for obtaining food color-
ants from beet. 
The process, according to the invention, in-
cludes washing of beet, cutting of ends, peel-
ing, chopping of the peeled beet, acidulation 
of the chopped beet with a mixture of ascor-
bic, citric and lactic acids in the ratio of 
beet:acids respectively of 1,0:0,5 up to a pH 
of 3,0...3,2 with continuous mixing during 20 
min, separation of the first liquid fraction from 
the first solid fraction, chopping of beet ends 
and peel, acidulation with the same mixture of 
acids in the ratio respectively of 1,0:0,75 up to 
a pH of 3,0...3,2 with continuous mixing dur-
ing 20 min and separation of the second liquid 
fraction, mixing of both liquid fractions, after-
wards the obtained mixture is sharply heated 
up to a temperature of 82...85oC and sharply 
cooled up to 20...25oC, it is filtered and con-
centrated obtaining a colorant with a content 
of dry substances of 70...72%, at the same 
time the first solid fraction is dried at a tem-
perature of 82...85oC up to a humidity of 
4...6% and is chopped obtaining a colorant 
with a content of dry substances of 94...96%. 

 
  Claims: 4 

* 
*     * 

(54) Способ получения пищевых красителей 
из свеклы 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способу получе-
ния пищевых красителей из свеклы. 
Способ, согласно изобретению, включает 
мойку свеклы, обрезку концов, очистку от 
кожуры, измельчение очищенной свеклы, 
подкисление измельченной свеклы смесью 
аскорбиновой, лимонной и молочной ки-
слот в соотношении свекла:кислоты 1,0:0,5 
соответственно до рН 3,0…3,2 при посто-
янном перемешивании в течение 20 мин, 
отделение первой жидкой фракции от пер-
вой твердой фракции, измельчение концов 
и кожуры свеклы, подкисление  той же 
смесью кислот в соотношении 1,0:0,75 со-
ответственно до рН 3,0…3,2 при постоян-
ном перемешивании в течение 20 мин и 
отделение второй жидкой фракции, сме-
шивание обеих жидких фракций, после че-
го полученную смесь резко нагревают до 
температуры 82…85oC  и резко охлаждают 
до 20…25oC, фильтруют  и концентрируют 
c получением красителя с содержанием 
сухих веществ 70…72%, вместе с тем пер-
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вая твердая фракция сушится при темпе-
ратуре 82…85oC до влажности 4…6% и 
измельчается с получением красителя с 
содержанием сухих веществ 94…96%.  

 
 П. формулы: 4 
 
 
(11) 3752 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C12N 9/02 (2006.01)                          
                         G01N 33/483 (2006.01)                          
                         G01N 33/50 (2006.01)                          
                         C12R 1/89 (2006.01) 
(21) a 2008 0095 
(22) 2008.03.28 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  BULIMAGA Valentina, MD; EFREMOVA Na-

dejda, MD; DENCICOV Lidia, MD 
(54) Metodă de determinare a activităţii super-

oxiddismutazei 
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în particu-

lar la o metodă de determinare a activităţii 
superoxiddismutazei şi poate fi utilizată în 
cercetări biochimice şi clinice, precum şi pen-
tru controlul procesului tehnologic de obţinere 
a preparatului de superoxiddismutază în in-
dustria microbiologică. 
Metoda de determinare a activităţii superoxid-
dismutazei include introducerea materialului 
biologic în amestecul reactiv ce constă din 
tampon fosfat, la care se adaugă acid 
etilendiamintetraacetic, tetrametiletilendiamină 
şi indicator - tetrazol nitroalbastru, adăugarea 
ulterioară a soluţiei de riboflavină, iradierea 
amestecului obţinut cu o lampă lumina zilei, 
instalată la distanţa de 20 cm de la acesta, 
timp de 5 min, stoparea reacţiei prin adăuga-
rea la amestecul reactiv a acidului acetic sau 
formic de 30…35%. Totodată se prepară pro-
ba de control şi proba de control la reactiv, în 
care se adaugă inhibitorul - azotură de sodiu, 
în raport cu care se determină procentul inhi-
bării reacţiei. Determinarea spectrofotometri-
că a densităţii optice a produsului reacţiei se 
efectuează la λ 540 nm.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for determining the superoxide-
dismutase activity 

(57) The invention refers to biotechnology, particu-
larly to a method for determining the superox-
idedismutase activity and can be used in bio-
chemical and clinical investigations, as well as 
for controlling the technological superoxi-
dedismutase preparation obtaining process in 
the microbiological industry. 

The method for determining the superoxi-
dedismutase activity includes introduction of 
the biological material into a reaction mixture 
consisting of phosphate buffer, to which is 
added ethylene diamine tetracetic acid, 
tetramethyl ethylenediamine and indicator - 
nitroblue tetrazolium, subsequent addition of 
riboflavine solution, irradiation of the obtained 
mixture with a daylight lamp, installed at a dis-
tance of 20 cm therefrom, during 5 min, stop-
page of reaction by adding to the reaction 
mixture the 30...35% acetic or formic acid. At 
the same time, it is prepared the control test 
and the reagent control test, into which it is 
added the inhibitor - sodium azide, in the ratio 
with which it is determined the reaction inhibi-
tion percent. The spectrophotometric determi-
nation of the reaction product optical density 
is carried out at λ 540 nm. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод определения активности супер-
оксиддисмутазы 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к методу определения активнос-
ти супероксиддисмутазы и может быть ис-
пользовано в биохимических и клинических 
исследованиях, а также для контроля тех-
нологического процесса получения препа-
рата супероксиддисмутазы в микробиоло-
гической промышленности. 
Метод определения активности суперок-
сиддисмутазы включает введение биоло-
гического материала в реакционную смесь, 
состоящую из фосфатного буфера, к кото-
рому добавляют этилендиаминтетрауксус-
ную кислоту, тетраметилэтилендиамин и 
индикатор - нитросиний тетразолий, по-
следующее добавление раствора рибо-
флавина, облучение полученной смеси 
лампой дневного света, установленной на 
расстоянии 20 см от нее, в течение 5 мин, 
остановку реакции добавлением к реакци-
онной смеси 30…35% уксусной или му-
равьиной кислоты. При этом готовят кон-
трольную пробу и контрольную пробу на 
реактив, в которую добавляют ингибитор - 
азид натрия, в соотношении с которыми 
определяют процент ингибирования реак-
ции. Спектрофотометрическое определе-
ние оптической плотности продукта реак-
ции осуществляют при λ 540 нм. 
 

 П. формулы: 1 
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(11) 3753 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C25B 11/06 (2006.01)                          
                         C25B 11/03 (2006.01)                          
                         C25B 11/12 (2006.01)                          
                         C25B 1/02 (2006.01) 
(21) a 2007 0010 
(22) 2007.01.17 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD 
(54) Electrod pentru obţinerea electrolitică a 

hidrogenului şi procedeu de confecţionare 
a acestuia 

(57) Invenţia se referă la electrochimia tehnică, şi 
anume la electrodul pentru obţinerea electroli-
tică a hidrogenului şi la procedeul de confec-
ţionare a acestuia.  
Electrodul, conform invenţiei, constă dintr-un 
suport conducător de curent din material 
fibrocarbonic poros şi dintr-un strat activ din 
aliaj poros de cobalt-nichel-bor-paladiu. 
Procedeul de confecţionare a electrodului in-
clude depunerea pe suportul conducător de 
curent a aliajului poros de cobalt-nichel dintr-o 
soluţie, care conţine săruri de cobalt, de ni-
chel şi dimetilaminoboran, cu dizolvarea ulte-
rioară a componentului nemetalic. Se efectu-
ează activarea catalitică cu paladiu a suprafe-
ţei poroase a materialului fibrocarbonic şi de-
punerea chimico-catalitică a aliajului de co-
balt-nichel-paladiu-bor din soluţie, care supli-
mentar conţine sare de paladiu, pirofosfat de 
potasiu, trietanolamină şi 2-mercaptobenzo-
tiazol, în următorul raport al componentelor, 
g/L:                                                                                                                                                                                               

The alloy deposition is carried out at the tem-
perature of 50...70

clorură de nichel      30…35 
sulfat de cobalt      15…20 
clorură de paladiu          3…5 
pirofosfat de potasiu      60…80 
soluţie apoasă de 25%  
de trietanolamină, mL         60…100 
dimetilaminoboran                           1…3 
2-mercaptobenzotiazol                 0,01…0,02. 
Depunerea aliajului se efectuează la tempera-
tura de 50…70˚C şi pH 6,5…10,0, iar dizolva-
rea se efectuează prin prelucrarea în fluxul 
unei soluţii încălzite până la 40…50˚C, timp 
de 3…5 min, soluţia având următorul raport al 
componentelor, g/L: 
persulfat de amoniu                  20…50 
acid sulfuric, densitatea 1,84       10…15 
apă           restul.
      

  Revendicări: 2 
* 

*     * 

(54) Electrode for hydrogen electrolytic obtain-
ing and process for manufacturing thereof 

(57) The invention relates to the technical electro-
chemistry, namely to an electrode for hydro-
gen electrolytic obtaining and a process for 
manufacturing thereof. 
The electrode, according to the invention, 
consists of a current-conducting substrate of 
porous carbon-fibrous material and of an ac-
tive layer of porous cobalt-nickel-boron-
palladium alloy. 
The process for electrode manufacturing in-
cludes deposition on the current-conducting 
substrate of the porous cobalt-nickel alloy 
from a solution, containing dimethylaminobo-
rane, nickel and cobalt salts, with subsequent 
leaching of the nonmetallic component. It is 
carried out the catalytic activation with palla-
dium of the porous surface of the carbon-
fibrous material and chemico-catalytic deposi-
tion of the cobalt-nickel-palladium-boron alloy 
from the solution, which additionally contains 
palladium salt, potassium pyrophosphate, 
triethanolamine and 2-mercaptobenzothiazole, 
in the following component ratio, g/L: 
nickel chloride 30...35 
cobalt sulphate 15...20 
palladium chloride 3...5 
potassium pyrophoshate 60...80 
25% aqueous solution of  
triethanolamine, mL 

 
60...100 

dimethylaminoborane 1...3 
2-mercaptobenzothiazole 0,01...0,02. 

oC and a pH of 6,5...10,0, 
and the leaching is carried out by treatment 
into the flux of a solution heated up to 
40...50oC, during 3...5 min, the solution ha-
ving the following component ratio, g/L: 
ammonium persulphate 20...50 
sulphuric acid, relative density 1,84 10...15 
water  the rest. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Электрод для электролитического полу-
чения водорода и способ его изго-
товления 

(57) Изобретение относится к технической 
электрохимии, а именно к электроду для 
электролитического получения водорода и 
к способу его изготовления. 
Электрод, согласно изобретению, состоит 
из токопроводящей подложки из пористого 
углеродно-волокнистого материала и из 



INVENŢII  MD - BOPI 11/2008 (PARTEA I)  

активного слоя из пористого сплава ко-
бальт-никель-бор-палладий.    
Способ изготовления электрода включает 
осаждение на токопроводящую подложку 
пористого сплава кобальт-никель из рас-
твора, содержащего соли кобальта, никеля 
и диметиламиноборана, с последующим 
выщелачиванием неметаллического ком-
понента. Осуществляют каталитическую 
активацию палладием пористой поверхно-
сти углеродно-волокнистого материала  и 
химико-каталитическое осаждение сплава 
кобальт-никель-палладий-бор из раствора,  
который дополнительно содержит соль 
палладия, пирофосфат калия, триэтано-
ламин и 2-меркаптобензотиазол при сле-
дующем соотношении компонентов, г/л: 

 хлорид никеля        30…35 
сульфат кобальта        15…20 
хлорид палладия            3…5              

 пирофосфат калия       60…80 
 25% водный раствор  
    триэтаноламина,  мл     60…100 
    диметиламиноборан                           1…3 
 2-меркаптобензoтиазол               0,01…0,02. 
Осаждение сплава осуществляют при 
температуре 50…70˚C и рН 6,5…10,0, а 
выщелачивание осуществляют путем об-
работки  в протоке раствора, нагретого до 
40…50˚C в течение 3…5 минут, при сле-
дующем соотношении компонентов рас-
твора, г/л: 
персульфат аммония        20…50 
серная кислота, уд. вес 1,84       10…15 
вода                  остальное. 
   

 П. формулы: 2 
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(11) 3754 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  F03D 3/04 (2006.01) 
(21) a 2007 0258 
(22) 2007.09.24 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ANISIMOV Vladimir, MD; BERZAN Vladimir, 

MD 
(54) Perete al concentratorului de vânt al moto-

rului eolian 
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană şi poa-

te fi utilizată la instalaţiile eoliene pentru pro-
ducerea energiei electrice. 
Peretele concentratorului de vânt al motorului 
eolian este constituit dintr-un sector drept (1) 
şi un sector cu ferestruici (2). Suplimentar 
conţine un sector curbiliniu (4), amplasat între 

sectorul cu ferestruici (2) şi turbina motorului 
eolian şi divizat în două părţi egale de o tăie-
tură (5) dreptunghiulară pentru elementele 
mecanismului de transmisie a turbinei. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Wall of the windmill wind concentrator 
(57) The invention relates to the wind-power engi-

neering and can be used in the wind-driven 
power plants for electric power production. 
The wall of the windmill wind concentrator is 
formed of a straight sector (1) and a sector 
with vents (2). It additionally contains a curvi-
linear sector (4), placed between the sector 
with vents (2) and the windmill turbine and di-
vided into two equal parts by a rectangular 
cutout (5) for the elements of the turbine 
transmission mechanism. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Стенка концентратора ветра ветродви-
гателя 

(57) Изобретение относится к ветроэнергетике 
и может быть использовано в ветроэнерге-
тических установках для производства 
электроэнергии. 
Стенка концентратора ветра ветродвига-
теля образована из  прямого участка (1) и 
участка с форточками (2). Дополнительно 
содержит криволинейный участок (4), рас-
положенный между участком с форточками 
(2) и турбиной ветродвигателя и разделен-
ный на две одинаковые части прямоуголь-
ным вырезом (5) для элементов механизма 
передачи турбины. 
 

           П. формулы: 1 
Фиг.: 2 

 
 
  
 
 



MD - BOPI 11/2008 (PARTEA I)   INVENTIONS 

(11) 3755 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  F03D 3/06 (2006.01) 
(21) a 2007 0222 
(22) 2007.08.06 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ANISIMOV Vladimir, MD 
(54) Pală a turbinei cu axa verticală a motorului 

eolian 
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană şi poa-

te fi utilizată la instalaţiile eoliene pentru pro-
ducerea energiei electrice. 
Pala turbinei cu axa verticală a motorului eoli-
an conţine un sector drept cu nu mai puţin de 
patru ferestruici (2) rabatabile cu ax orizontal, 
amplasate într-un rând vertical. Pala supli-
mentar conţine un sector exterior curbiliniu (1) 
din material în foi şi elemente de fixare a palei 
de arborele turbinei. Ferestruicile (2) sunt 
montate cu posibilitatea deschiderii în ambele 
părţi, iar ferestruica superioară (3) – numai 
sub un unghi fixat ascuţit.  
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  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Windmill vertical turbine blade 
(57) The invention relates to the wind-power engi-

neering and can be used in the wind-driven 
power plants for electric power production. 
The windmill vertical-axis turbine blade com-
prises a straight sector with at least four fold-
ing vents (2) with horizontal axle, placed in a 
vertical row. It additionally contains an outer 
curvilinear sector (1) of sheet material and 
elements for blade fixation to the turbine 
shaft. The vents (2) are mounted with the 
possibility of opening on both sides, and the 
upper vent (3) − only at a fixed acute angle. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Лопасть вертикальной турбины ветро-
двигателя 

(57) Изобретение относится к ветроэнергетике 
и может быть использовано в ветроэнерге-
тических установках для производства 
электроэнергии. 
Лопасть турбины ветродвигателя с верти-
кальной осью содержит прямой участок с 
не менее чем четырьмя откидными фор-
точками (2) c горизонтальной осью, распо-
ложенными в вертикальном ряде. Лопасть 
дополнительно содержит наружный криво-

линейный участок (1) из листового мате-
риала и фиксирующие к валу турбины 
элементы лопасти. Форточки (2) смонтиро-
ваны с возможностью откидывания в обе 
стороны, а верхняя форточка (3) – только 
под острым зафиксированным углом. 
 

           П. формулы: 1 
Фиг.: 3 
 
 

 
 
 
 
(11) 3756 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  F04C 2/344 (2006.01)                          
                         F04C 13/00 (2006.01)                          
                         F04C 15/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0227 
(22) 2007.08.16 
(71)(73) SIBOV Vasilii, MD 
(72)  SIBOV Vasilii, MD; SIBOV Liviu, MD; SIBOV-

MEDINSCHI Mihai, MD 
(54) Motor rotativ cu palete cu ardere internă 

(variante) 
(57)  Invenţia se referă la industria constructoare 

de maşini, şi anume la construcţia motoarelor 
şi compresoarelor. 
Motorul rotativ cu palete cu ardere internă 
conţine un carter cu cămaşă de răcire, două 
capace, fixate rigid pe carter şi în care sunt 
executate orificii de aspiraţie şi refulare, şi un 
rotor amplasat în carter. Noutatea constă în 
aceea că motorul conţine suplimentar un ci-
lindru, care este amplasat în carter coaxial lui 
cu posibilitatea rotirii şi în care este executată 
o gaură străpunsă în formă de poligon cu 
numărul laturilor egal cu numărul camerelor 
de ardere, în părţile laterale ale cilindrului sunt 
instalate elemente de etanşare, iar în pereţii 
lui sunt executate orificii radiale pentru eva-
cuarea uleiului. În fiecare capac este 
executată o degajare circulară, în care este 
instalată o bucşă, partea interioară a căreia 
este executată în formă de poligon cu 
numărul laturilor egal cu numărul camerelor 
de ardere, şi o gaură, cu abatere faţă de axa 



INVENŢII  MD - BOPI 11/2008 (PARTEA I)  

 37

cilindrului, în care se instalează axul rotorului. 
Pe rotor sunt executate caneluri laterale şi 
longitudinale, în care sunt instalate corespun-
zător elementele de etanşare şi paletele, care 
conţin o parte interioară şi părţi exterioare, 
totodată în partea interioară a paletelor sunt 
amplasate contragreutăţi cu pârghii, un capăt 
al cărora este fixat rigid de părţile interioare, 
iar al doilea  este fixat rigid de părţile exterioa-
re, pe care sunt executate proeminenţe, iar în 
axul rotorului sunt executate un canal longitu-
dinal şi canale radiale pentru admisiunea 
uleiului, care sunt executate şi în interiorul pa-
letelor.  
Conform variantei a doua, motorul rotativ cu 
palete cu ardere internă se deosebeşte prin 
aceea că lipsesc canale radiale pentru admi-
siunea uleiului şi uleiul este admis împreună 
cu combustibilul. 
Rezultatul constă în reducerea considerabilă 
a consumului de combustibil convenţional 
până la 50...70 g/KW·oră şi în reducerea po-
luării mediului ambiant cu gaze de eşapament 
de 3…4 ori. Admisiunea mixtă a căldurii exte-
rioare se realizează prin încălzirea combusti-
bilului din contul căldurii gazelor de eşa-
pament, totodată elementele de etanşare 
simple permit de a spori timpul de funcţionare 
în comparaţie cu motoarele cu piston cu arde-
re internă. Simplificarea construcţiei motorului 
propus permite de a reduce greutatea motoru-
lui de  5…7 ori şi a micşora preţul de cost de 
2…3 ori.  
 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Rotary-blade internal combustion engine 
(variants) 

(57) The invention relates to the mechanical engi-
neering, namely to the motor and compressor 
design. 
The rotary-blade internal combustion engine 
comprises a case with cooling jacket, two 
covers, rigidly fixed on the case wherein there 
are made suction and exhaust ports, and a ro-
tor placed into the case. Novelty consists in 
that the engine additionally comprises a cylin-
der, placed into the case coaxially to it with 
the possibility of rotation and wherein there is 
made a through hole in the form of polyhe-
dron with the number of sides equal to the 
number of combustion chambers, on the la-
teral sides of the cylinder there are installed 
sealing elements, and into its walls there are 
made radial holes for oil discharge. Into each 

cover it is made a groove, wherein it is in-
stalled a bush, the inner part of which is made 
in the form of polyhedron with the number of 
sides equal to the number of combustion 
chambers, and a hole, with shifting about the 
axis of the cylinder, wherein the axle of the ro-
tor is installed. On the rotor there are made 
lateral and longitudinal slots, wherein there 
are correspondingly installed the sealing ele-
ments and blades, consisting of an inner part 
and outer parts, at the same time in the inner 
part of the blades there are installed counter-
weights with levers, one end of which is rigidly 
fixed to the inner parts and the second is rig-
idly fixed to the outer parts, onto which there 
are made protrusions, and into the axle of the 
rotor there are made a longitudinal channel 
and radial channels for oil supply, which are 
also made inside the blades. 
According to the second variant, the rotary-
blade internal combustion engine is character-
ized in that the radial channels for oil supply 
are absent and the oil is supplied together 
with the fuel. 
The result consists in the considerable reduc-
tion of the specific fuel consumption up to 
50...70 g/kW·hour and in reducing 3...4 times 
the environmental pollution with exhaust 
gases. The outer mixed heat input is carried 
out by fuel heating by the heat of the exhaust 
gases, at the same time the simple sealing 
elements permit to increase the life of the ro-
tary-blade engine in comparison with the pis-
ton internal combustion engines. The simplifi-
cation of the rotary-blade engine design per-
mits to reduce 5...7 times the weight of the 
engine and to reduce 2...3 times the cost 
price. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Роторно-лопастной двигатель внутрен-
него сгорания (варианты) 

(57) Изобретение относится к машиностроению, 
а именно к конструкции моторов и компрес-
соров. 
Роторно-лопастной двигатель внутреннего 
сгорания содержит картер с охлаждающей 
рубашкой, две крышки, жёстко закреплен-
ные на картере, в которых выполнены окна 
всасывания и выхлопа, и ротор, размещён-
ный в картере. Новизна состоит в том, что 
двигатель дополнительно содержит ци-
линдр, который размещён в картере соосно 
ему с возможностью вращения и в котором 
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выполнено сквозное отверстие в форме 
многогранника с числом сторон, равным 
числу камер сгорания, по боковым сторо-
нам цилиндра установлены уплотнитель-
ные элементы, а в его стенках выполнены 
радиальные отверстия для слива масла. В 
каждой крышке выполнена выточка, в кото-
рой установлена втулка, внутренняя часть 
которой выполнена в форме многогранника 
с числом сторон равным числу камер сго-
рания, и отверстие, со смещением относи-
тельно оси цилиндра, в которой установле-
на ось ротора. На роторе выполнены боко-
вые и продольные пазы, в которых, соот-
ветственно, установлены уплотнительные 
элементы и лопасти, состоящие из внут-
ренней части и внешних частей, причем, во 
внутренней части лопастей установлены 
противовесы с рычагами, один конец кото-
рых жестко закреплён к внутренним час-
тям, а второй - жестко закреплён к внеш-
ним частям, на которых выполнены высту-
пы, а в оси ротора выполнены продольный 
канал и радиальные каналы для подачи 
масла, которые выполнены также и внутри 
лопастей. 
Согласно второму варианту, роторно-
лопастной двигатель внутреннего сгорания 
отличается тем, что радиальные каналы 
для подачи масла отсутствуют и масло по-
даётся вместе с топливом. 
Результат состоит в уменьшении удельного 
расхода топлива до 50…70 г/кВт·ч и в 
уменьшении загрязнения атмосферы отра-
ботанными газами в 3…4 раза. Внешний 
смешанный подвод тепла осуществляется 
подогревом топлива за счет тепла отрабо-
танных газов, в то же время простые уп-
лотняющие элементы позволяют увеличить 
моторесурс роторно-лопастного двигателя 
по сравнению с поршневыми двигателями 
внутреннего сгорания. Упрощение конст-
рукции роторно-лопастного двигателя по-
зволяет сократить вес в 5…7 раз, а себе-
стоимость – в 2…3 раза. 
 
 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 5 
 
 
(11) 3757 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  F24H 1/00 (2006.01)                           
                         F23N 5/00 (2006.01) 
(21) a 2002 0244 
(22) 2002.10.02 

(71)(73) SOCOLOV Valerii, MD 
(72) SOCOLOV Valerii, MD;  

SOCOLOV Alexandru, MD 
(54) Cazan de încălzit apă 
(57) Invenţia se referă la termotehnică şi poate fi 

utilizată în sistemele de încălzire cu apă, 
precum şi pentru încălzirea apei menajere. 
Cazanul de încălzit apă conţine un corp cu 
manta de apă, dotat cu un racord pentru gaze 
de ardere, o cameră de ardere dotată cu ar-
zător, racorduri de debitare şi evacuare a 
apei, elemente cave orizontale cu suprafeţe 
de încălzire prin convecţie, care sunt cuplate 
cu mantaua de apă şi formează un canal de 
gaze în formă de labirint, şi un încălzitor de 
apă menajeră. Cazanul suplimentar conţine o 
porţiune descendentă a canalului de gaze, 
unde în partea inferioară este amplasat ra-
cordul pentru gaze de ardere, schimbătoare 
de căldură cu ţevi, cuplate cu mantaua de apă 
şi amplasate pe toată lungimea canalului de 
gaze şi în camera de ardere, guri pentru eva-
cuarea funinginii, care sunt cuplate cu canalul 
de gaze, şi un sistem automatizat de dirijare 
şi control a regimului de lucru al cazanului, 
care include un bloc computerizat, conectat 
cu un bloc de control, la rândul său, conectat 
cu un bloc al arzătorului, un bloc de distribuire 
a apei fierbinţi, un bloc de încălzire a apei 
menajere şi un bloc de securitate. Toate blo-
curile sunt conectate între ele şi elementele 
de lucru ale cazanului, precum şi la un bloc 
de alimentare, iar blocul computerizat este 
conectat la un bloc computerizat la distanţă 
cu bloc de alimentare.  
Rezultatul invenţiei constă în intensificarea 
transferului de căldură prin majorarea timpului 
de contact al gazelor de ardere cu suprafeţele 
de încălzire prin convecţie, în majorarea ran-
damentului, în automatizarea dirijării şi contro-
lului regimului de lucru al cazanului şi în posi-
bilitatea folosirii câtorva surse de încălzire a 
apei menajere.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Hot-water boiler 
(57) The invention relates to the heat engineering 

and may be used in the water heating sys-
tems as well as for domestic water heating. 
The hot-water boiler contains a body with wa-
ter jacket, equipped with a branch pipe for 
combustion materials, a combustion chamber 
with burner, water inlet and outlet pipes, hol-
low horizontal elements with convective heat-
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ing surfaces, communicating with the water 
jacket and forming a gas duct in the form of 
labyrinth, and a domestic water heater. The 
boiler additionally contains a descending por-
tion of the gas duct, where in the lower part it 
is placed the branch pipe for combustion ma-
terials, tubular heat exchangers coupled with 
the water jacket and placed along the full 
length of the gas duct and in the combustion 
chamber, soot removal hatches, connected to 
the gas duct, and an automated boiler running 
regime monitoring and control system, includ-
ing a computerized unit, connected to a con-
trol unit, connected, in its turn, to a burner 
unit, a hot water distribution unit, a domestic 
water heating unit and a safety unit. All units 
are connected between them and the operat-
ing elements of the boiler, as well as to a 
power supply unit, and the computerized unit 
is connected to a computerized remote unit 
with power supply unit. 
The result of the invention consists in intensi-
fying the heat transfer by increasing the time 
of contact of the combustion materials with 
the convective heating surfaces, in increasing 
the efficiency, in automating the boiler running 
regime monitoring and control and in the pos-
sibility of using several domestic water heat-
ing sources.    

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Водогрейный котел 
(57) Изобретение относится  к теплотехнике и 

может быть использовано в водо-
отопительных системах, а также для на-
грева хозяйственной воды. 
Водогрейный котел содержит корпус с во-
дяной рубашкой, снабженный патрубком 
для продуктов сгорания, камеру сгорания, 
оснащенную горелкой, патрубки подачи и 
отвода воды, полые горизонтальные эле-
менты с конвективными поверхностями на-
грева, которые сообщены с водяной ру-
башкой и образуют газоход в виде лаби-
ринта, и нагреватель хозяйственной воды. 
Котел дополнительно содержит нисходя-
щую часть газохода, где в нижней части 
расположен патрубок для продуктов сгора-
ния, трубчатые теплообменники, сообщен-
ные с водяной рубашкой и расположенные 
по всей длине газохода и в камере сгора-
ния, люки для удаления сажи, которые со-
единены с газоходом, и автоматизирован-
ную систему управления и контроля режи-

ма работы котла, которая включает компью-
теризированный блок, соединенный с бло-
ком контроля, в свою очередь, соединен-
ным с блоком горелки, блоком распреде-
ления горячей воды, блоком нагрева хо-
зяйственной воды и аварийным блоком. 
Все блоки соединены между собой и рабо-
чими элементами котла, а также с блоком 
питания, а компьютеризированный блок 
соединен дистанционным компьютеризи-
рованным блоком с блоком питания. 
Результат изобретения заключается в ин-
тенсификации теплопередачи путем уве-
личения времени контакта продуктов сго-
рания с конвективными поверхностями на-
грева, в увеличении КПД, в автоматизации 
управления и контроля режима работы 
котла и в возможности использования не-
скольких источников нагрева хозяйствен-
ной воды.  

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
(11) 3758 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  G01F 23/30 (2006.01)                          
                         G01F 23/70 (2006.01) 
(21) a 2007 0203 
(22) 2007.07.16 
(71)(72)(73) GANDRABUR Ghenadie, MD 
(54) Senzor al nivelului de lichid 
(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurat, în 

special la senzori ai nivelului de lichid în re-
zervoarele automobilelor şi alte recipiente. 
Senzorul include un element indicator vertical, 
pe care este amplasat cu posibilitatea depla-
sării verticale un element flotant cu magnet 
permanent. Noutatea constă în aceea că 
elementul indicator este executat ca o tijă die-
lectrică, lungimea căreia este egală cu înălţi-
mea rezervorului, în care se măsoară nivelul 
lichidului. În tija dielectrică pe toată înălţimea 
ei sunt montate hercoane, unele capete ale 
cărora sunt unite între ele printr-un conductor 
cu rezistenţă specifică joasă, altele – printr-un 
conductor cu rezistenţă specifică înaltă. Con-
ductoarele sunt conectate la dispozitivul de 
măsurat. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Liquid level sensor 
(57) The invention relates to the measurement 

technology, namely to the liquid level sensors 



MD - BOPI 11/2008 (PARTEA I)   INVENTIONS 

 40 

in the motor vehicle reservoirs and other ca-
pacities. 
The sensor comprises a vertical indicator 
element, onto which it is placed with the pos-
sibility of vertical displacement a floating ele-
ment with permanent magnet. Novelty con-
sists in that the indicator element is made in 
the form of a dielectric rod, the length of which 
is equal to the height of the capacity, wherein 
the liquid level is measured. In the dielectric 
rod along the full height thereof there are 
mounted reed relays, some ends of which are 
joined between them by means of a conductor 
with low specific resistance, others − by a 
conductor with high specific resistance. The 
conductors are connected to the measuring 
device. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Датчик уровня жидкости 
(57) Изобретение относится к измерительной 

технике, а именно к датчикам измерения 
уровня жидкости в баках автомобилей и 
других емкостях. 
Датчик содержит вертикальный индика-
торный элемент, на котором с возмож-
ностью вертикального перемещения раз-
мещен поплавковый элемент с постоянным 
магнитом. Новизна состоит в том, что 
индикаторный элемент выполнен в виде 
диэлектрического стержня, длина которого 
равна высоте емкости, в которой изме-
ряется уровень жидкости. В диэлектри-
ческом стержне по всей его высоте 
вмонтированы герконы, одни концы кото-
рых соединены между собой проводником 
с низким удельным сопротивлением, дру-
гие – проводником с высоким удельным 
сопротивлением. Проводники подключены 
к измерительному прибору.  
 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
(11) 3759 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  G06T 1/20 (2006.01)                          
                         G06T 5/50 (2006.01)                          
                         G06F 7/38 (2006.01)                          
                         G06F 13/12 (2006.01)                              
                         G05B 19/042 (2006.01) 
(21) a 2006 0285 
(22) 2006.12.21 

(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

(72) MARDARE Igor, MD; LABUNEŢ Alexandru, 
MD 

(54) Procesor pentru restabilirea imaginii 
(57)  Invenţia se referă la tehnica de calcul, şi anu-

me la procesoarele pentru restabilirea ima-
ginilor. 
Procesorul pentru restabilirea imaginii este 
compus dintr-un bloc de corecţie a imaginii 
defectate a obiectului principal (1), bloc de co-
recţie a imaginii defectate a obiectului subor-
donat (2), opt chei electronice (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9) şi (10), trei porţi logice NU (11), 
(12) şi (13), trei porţi logice 2-SAU (14), (15), 
(16), o poartă logică 2-ŞI (17), o linie de întâr-
ziere (18), o intrare a imaginii obiectului prin-
cipal (19), o intrare a imaginii obiectului sub-
ordonat (20), o intrare de semnalizare a de-
fectării obiectului principal (21) şi o intrare de 
semnalizare a defectării obiectului subordonat 
(22), precum şi ieşiri ale obiectului principal 
adevărat (23) şi ale obiectului subordonat 
adevărat (24). 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Image restoration processor 
(57) The invention relates to the computer engi-

neering, namely to the image restoration 
processors. 
The image restoration processor comprises a 
main object faulted image correction unit (1), 
a slave object faulted image correction unit 
(2), eight electronic switches (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9) and (10), three NOT gates (11), 
(12) and (13), three 2-OR gates (14), (15), 
(16), one 2-AND gate (17), a delay line (18), a 
main object image input (19), a slave object 
image input (20), a main object fault indication 
input (21) and a slave object fault indication 
input (22), as well as outputs of the main true 
object (23) and of the slave true object (24). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Процессор для восстановления изо-
бражения 

(57) Изобретение относится к вычислительной 
технике, а именно к процессорам для 
восстановления изображений.  
Процессор для восстановления изобра-
жения содержит блок коррекции повреж-
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П. формулы: 1 дённого изображения главного объекта (1), 
блок коррекции повреждённого изображе-
ния подчиненного объекта (2), восемь 
электронных ключей (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9) и (10), три логических элемента НЕ (11), 
(12) и (13), три логических элемента 2-ИЛИ 
(14), (15), (16), один логический элемент  
2-И (17), линию задержки (18), вход 
изображения главного объекта (19), вход 
изображения подчиненного объекта (20), 
вход указания повреждения главного 
объекта (21) и вход указания повреждения 
подчиненного объекта (22), а также выхо-
ды главного истинного объекта (23) и 
подчиненного истинного объекта (24).  

Фиг.: 3 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2008.10.31 
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 hotărârea de acordare a 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 3386 G2 E21B 4/02 (2006.01)  

F03B 13/02 (2006.01)  
a 2005 0217 2005.08.01 8/2007 

2 MD 3426 G2 A61M 25/10 (2006.01)  a 2007 0031 2007.02.02 11/2007 
3 MD 3446 G2 A61K 31/56 (2006.01)  

A61K 31/7028 (2006.01)  
A61P 31/18 (2006.01)  
A61P 37/02 (2006.01)  

a 2006 0233 2006.09.21 12/2007 

4 MD 3455 G2 C25D 3/20 (2006.01)  
C25D 15/00 (2006.01)  
C25D 5/04 (2006.01)  

a 2006 0040 2006.01.26 12/2007 

5 MD 3456 G2 C25D 5/04 (2006.01)  
C25D 15/00 (2006.01)  
C25D 17/00 (2006.01)  

a 2006 0192 2006.07.19 12/2007 

6 MD 3465 C2 A01M 7/00 (2006.01)  a 2005 0042 2005.02.11 1/2008 
7 MD 3481 G2 B23H 7/00 (2006.01)  

C25F 5/00 (2006.01)  
a 2006 0161 2006.06.19 1/2008 

8 MD 3489 C2 C25F 3/14 (2006.01)  
B23K 26/02 (2006.01)  

a 2005 0351 2005.12.02 1/2008 

9 MD 3496 G2 A23J 1/20 (2006.01)  
A23C 9/144 (2006.01)  
B01D 61/42 (2006.01)  
C25C 7/00 (2006.01)  

a 2006 0171 2006.06.29 2/2008 

10 MD 3515 C2 C03C 11/00 (2006.01)  
C03C 6/02 (2006.01)  
C03C 6/04 (2006.01)  
C03C 3/04 (2006.01)  
C03C 3/083 (2006.01)  
C03C 3/085 (2006.01)  
C03C 3/087 (2006.01)  

a 2006 0290 2006.12.25 2/2008 

11 MD 3517 G2 C25D 21/12 (2006.01)  
H02J 17/00 (2006.01)  

a 2006 0191 2006.07.19 2/2008 

12 MD 3525 G2 A23L 1/09 (2006.01)  
A23L 1/221 (2006.01)  
A23L 2/60 (2006.01)  
C13D 3/12 (2006.01)  

a 2007 0307 2007.11.07 3/2008 

13 MD 3526 G2 A61B 17/00 (2006.01)  
A61K 36/87 (2006.01)  
A61K 131/00 (2006.01)  
A61P 41/00 (2006.01)  

a 2007 0139 2007.05.16 3/2008 

14 MD 3527 G2 A61D 7/00 (2006.01)  
A61K 49/00 (2006.01)  

a 2007 0127 2007.05.03 3/2008 

15 MD 3530 G2 B01J 19/24 (2006.01)  
B01F 3/08 (2006.01)  
C10L 1/02 (2006.01)  
C07C 67/02 (2006.01)  
C11C 3/10 (2006.01)  

a 2007 0020 2007.01.26 3/2008 

16 MD 3532 C2 B23F 9/06 (2006.01)  
B24D 5/00 (2006.01)  
B24D 17/00 (2006.01)  
B24B 1/00 (2006.01)  
B24B 5/10 (2006.01)  
B24B 7/10 (2006.01)  

a 2004 0251 2004.10.22 3/2008 

17 MD 3535 G2 B82B 1/00 (2006.01)  
B82B 3/00 (2006.01)  
C01G 23/047 (2006.01)  
C01G 23/053 (2006.01)  
C01G 23/07 (2006.01)  
C01G 23/08 (2006.01)  

a 2007 0072 2007.03.21 3/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
18 MD 3536 G2 C04B 28/04 (2006.01)  

C04B 14/28 (2006.01)  
C04B 24/10 (2006.01)  
C04B 24/38 (2006.01)  
C04B 24/24 (2006.01)  
C04B 18/12 (2006.01)  

a 2007 0038 2007.02.08 3/2008 

19 MD 3537 G2 C12G 3/00 (2006.01)  
C12G 3/12 (2006.01)  
B01J 19/08 (2006.01)  
B01J 23/72 (2006.01)  

a 2006 0247 2006.10.18 3/2008 

20 MD 3538 G2 C12N 1/18 (2006.01)  
C12R 1/86 (2006.01)  
C07J 9/00 (2006.01)  
A61K 31/592 (2006.01)  

a 2007 0260 2007.09.28 3/2008 

21 MD 3539 G2 C12N 15/10 (2006.01)  a 2007 0180 2007.06.25 3/2008 
22 MD 3540 G2 C12Q 1/02 (2006.01)  

C12Q 1/04 (2006.01)  
C12Q 1/34 (2006.01)  
C12R 1/77 (2006.01)  
A01H 1/04 (2006.01)  

a 2007 0207 2007.07.19 3/2008 

23 MD 3541 G2 C30B 31/04 (2006.01)  
C30B 33/10 (2006.01)  
C01B 19/04 (2006.01)  

a 2007 0192 2007.07.06 3/2008 

24 MD 3542 G2 F03B 13/10 (2006.01)  
F03B 13/14 (2006.01)  
E02B 9/08 (2006.01)  

a 2005 0134 2005.05.16 3/2008 

25 MD 3543 G2 F03B 13/10 (2006.01)  
F03B 13/14 (2006.01)  
E02B 9/08 (2006.01)  

a 2005 0160 2005.06.06 3/2008 

26 MD 3544 G2 F03D 9/00 (2006.01)  
F03D 11/04 (2006.01)  
F03D 3/06 (2006.01)  
E01F 11/00 (2006.01)  

a 2005 0135 2005.05.16 3/2008 

27 MD 3545 C2 F16H 15/52 (2006.01)  a 2004 0306 2004.12.28 3/2008 
28 MD 3546 C2 G01F 3/00 (2006.01)  

G01M 15/04 (2006.01)  
a 2006 0108 2006.04.03 3/2008 

29 MD 3547 C2 G01R 5/00 (2006.01)  
G01B 7/30 (2006.01)  
G06G 7/182 (2006.01)  

a 2005 0121 2005.04.25 3/2008 

30 MD 3548 G2 H01L 31/09 (2006.01)  
H01L 31/101 (2006.01)  
H01L 31/00 (2006.01)  

a 2007 0120 2007.04.27 3/2008 
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /

Сорта растений

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

În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soiuri de plante sunt eliberate de AGEPI şi certifică
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului.
Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil şi este desemnat printr-o denumire conformă
cu prevederile Legii.

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

Materialele cererilor de brevet pentru soiuri de plante, informaţiile despre care sunt publicate în numărul
de faţă, se află în biblioteca AGEPI - accesibile publicului - şi pot fi consultate sau se pot comanda copii,
contra cost.

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

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

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

The variety patent application shall be filed with the AGEPI by any person who according to Art. 11 and
12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative and shall fulfill require-
ments specified in the Art. 33 of the Law.

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

Data concerning the filed plant variety applications, the decisions to grant variety patents and the
patents granted according to the national procedure are published in the present Section.

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

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

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

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

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

BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов

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

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

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

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

MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă

Annulment of Plant Variety Patent
Аннулирование патентов на сорта растений

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

MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă

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

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

Восстановление патента на сорт растения

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

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

CONFORM NORMEI ST. 17

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

DANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
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FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate  
la 2008.10.31 

Issued plant variety patents 2008.10.31  
Выданные патенты на сорта растений 2008.10.31 

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit/   
Data depozit    
  

Denumirea comună                 
(Taxonul botanic)                     

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea  
soiului 

Numărul de  
brevet/Data 
acordării 
 

No. Application  
number/   
Filing date   
 

Common name                   
(Botanical taxon)                
 

a.  Holder 
b. Breeder                      

Variety  
denomination 

Patent 
number/Date of 
granting 

№ 
n/n 

Номер 
заявки/  
Дата подачи      

Название вида 
(Ботанический таксон)     

а. Патентообладатель       
b. Селекционер                    

Наименование 
сорта 

Номер патента/ 
Дата публика-
ции решения 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2003 0067 / 

2003.06.30 
TOMATE  
(Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.) 
 
Tomato  
(Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.) 

Томат  
(Lycopersicon lycopersicum (L.)  
Karsten ex Farw.) 

a. INSTITUTUL TRANSNIS-
TREAN DE CERCETĂRI 
ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL 
AGRICULTURII, MD 
 
b. STRELNICOV Tamara, MD; 
MAŞTACOV Anna, MD; 
MAŞTACOV Alecsii, MD 

VITEAZI 27 / 2008.06.30 

2 v 2003 0068 /  
2003.06.30 

TOMATE  
(Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex Farwell) 

Tomato 
(Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex Farwell) 

Томат  
(Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex Farwell) 

a. INSTITUTUL TRANSNIS-
TREAN DE CERCETĂRI 
ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL 
AGRICULTURII, MD 
 
b. STRELNICOV Tamara, MD; 
MAŞTACOV Anna, MD; 
MAŞTACOV Alecsii, MD 

SOLIARIS 28 / 2008.06.30 

3 v 2003 0069 /  
2003.06.30 

TOMATE  
(Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex Farwell) 

Tomato  
(Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex Farwell) 

Томат  
(Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex Farwell) 

a. INSTITUTUL TRANSNIS-
TREAN DE CERCETĂRI 
ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL 
AGRICULTURII, MD 
 
b. STRELNICOV Tamara, MD; 
MAŞTACOV Anna, MD; 
MAŞTACOV Alecsii, MD; 
PANCEV Iurii, MD 

AMULET 29 / 2008.06.30 
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III

Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Number of registered utility model
Номер зарегистрированной полезной  модели

(12) Denumirea tipului de document

Denomination of the type of document

Наименование типа документа

(13) Codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST. 16
Код вида документа в соответствии со стандартом ST. 16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea cererii/certificatului

Information on the correction of the application/certificate

Информация об исправлениях, внесенных в заявку/свидетельство

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

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

Установленная дата истечения возобновления

(21) Numărul depozitului

Number of the application
Номер заявки

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

(23) Data priorităţii de expoziţie

Date of exhibition priority

Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

Number of the priority application

Номер, присвоенный приоритетной заявке

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

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

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

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

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

(47) Data eliberării certificatului

Date of issuance of certificate
Дата  выдачи  свидетельства

(48) Data publicării cererii/certificatului corectat

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

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

(54) Titlul modelului de utilitate

Title of the utility model

Название полезной модели

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents

Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

Abstract or claims

Реферат или формула

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Имя владельца регистрации, код страны SТ. 3 ВОИС

(74) Numele reprezentantului

Name of the representative

Имя представителя

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

Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ

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

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

Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата

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

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

Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

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

B – TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMING  OPERATIONS.  TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C – CHIMIE  ŞI  METALURGIE
CHEMISTRY.  METALLURGY
ХИМИЯ  И  МЕТАЛЛУРГИЯ

D – TEXTILE  ŞI  HÂRTIE
TEXTILES.  PAPER
ТЕКСТИЛЬ  И БУМАГА

E – CONSTRUCŢII  FIXE
FIXED  CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

G – FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

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

CONFORM  NORMEI  ST. 16

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

WITH THE  STANDARD  ST. 16

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

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17 ВОИС

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

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

FF4K Modele de utilitate înregistrate
Registered utility models
Зарегистрированные полезные модели

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

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

Зарегистрированные полезные модели

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

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

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

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

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

предусмотренных Временным положением об охране промышленной собственности в Республике
Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
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(11) 197 (13) W2
(51) Int. Cl.:  B28C 5/00 (2006.01)
                           B01F 7/00 (2006.01)
                           B01F 7/04 (2006.01)
(21) u 2007 0005
(22) 2007.04.26
(71)(72)(73) DENISOV Serghei, MD;

PALADII Serghei, MD
(54) Malaxor
(57) Modelul de utilitate se referă la utilajul pentru

construcţie, şi anume la malaxoare.
Malaxorul conţine un cadru (1), pe care sunt
montate suporturi (2), în care este fixat un
tambur cilindric (4) amplasat orizontal. În
interiorul tamburului (4)  este amplasat un
arbore orizontal (6) cu elemente de malaxare
fixate pe el pe linii elicoidale opuse, unele dintre
care sunt executate în formă de bare (7), pe
care sunt fixate leviere (9), iar celelalte - în
formă de un rând de palete de bază elicoidale
în formă de bandă (8). Noutatea constă în
aceea că malaxorul este dotat cu un rând de
palete suplimentare elicoidale în formă de
bandă (10), fixate pe arbore (6), amplasate la
o distanţă egală cu 0,3…0,5 din raza paletelor
de bază (8), cu pasul liniei elicoidale al
paletelor egal cu 0,6…1,2 din diametrul
tamburului şi cu lăţimea paletelor egală cu
0,1…0,3 din raza acestora.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Mixer
(57) The utility model relates to the construction

equipment, in particular to mixers.
The mixer includes a frame (1), onto which
there are mounted supports (2), wherein it is
fixed a horizontally placed cylindrical drum (4).
Inside the drum (4) it is placed a horizontal shaft
(6) with mixing elements installed on opposite
helical lines, some of which are made in the
form of bars (7), onto which there are fixed
paddles (9), and others – in the form of basic
helical ribbon blades (8). Novelty consists in
that the mixer is equipped with a row of addi-
tional helical ribbon blades (10), fixed on the
shaft (6), placed at a distance equal to 0,3…0,5
from the radius of the basic blades (8), with the

step of the helical line of blades equal to
0,6…1,2 from the drum diameter and the blade
width equal to 0,1…0,3 from their radius.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Смеситель
(57) Полезная модель относится к строитель-

ному оборудованию, в частности к сме-
сителям.
Смеситель включает раму (1), на которой
смонтированы опоры (2), в которых за-
креплен горизонтально расположенный
цилиндрический барабан (4). Внутри бара-
бана (4) расположен горизонтальный вал
(6) с установленными на нем по встречным
винтовым линиям смешивающими эле-
ментами, одни из которых выполнены в
виде стержней (7), на которых закреплены
лопатки (9), а другие - в виде ряда основных
винтовых ленточных лопастей (8). Новизна
состоит в  том, что смеситель снабжен
рядом дополнительных винтовых лен-
точных лопастей (10), закрепленных на валу
(6), расположенных на расстоянии равном
0,3…0,5 от радиуса основных лопастей (8),
с шагом винтовой линии лопастей равным
0,6…1,2 от диаметра барабана и шириной
лопастей, равной 0,1…0,3 от их радиуса.

П. формулы: 1
Фиг.: 2
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(11) 198 (13) W2
(51) Int. Cl.:  E04C 1/00 (2006.01)
                           E04C 1/40 (2006.01)
                           E04C 1/41 (2006.01)
(21) u 2007 0011
(22) 2007.05.07
(71)(72)(73) DENISOV Serghei, MD;

PALADII Serghei, MD
(54) Bloc de construcţie
(57) Modelul de utilitate se referă la construcţie, şi

anume la blocurile de construcţie.
Blocul de construcţie conţine un înveliş din
beton şi un miez din material termoizolant
amplasat în el. Noutatea constă în aceea că
învelişul blocului este executat în plan cu profil
în formă de Z format din pereţi longitudinali şi
un buiandrug diagonal, care uneşte capetele
lor opuse.
Suprafeţele interioare ale pereţilor longitudinali
pot fi executate înclinate, formând în secţiunea
transversală a peretelui un triunghi cu vârful
orientat în interiorul blocului. Capetele libere
ale pereţilor longitudinali pot fi executate cu
îngroşări egale cu 0,8…1,0 din grosimea
peretelui longitudinal, orientate în interiorul
blocului.

Revendicări: 2
Figuri: 5

*

*     *

(54) Building block
(57) The utility model refers to construction, namely

to the building blocks.
The building block comprises a concrete shell
and a core of heat-insulating material placed
therein. Novelty consists in that the shell of the
block is made in plane with Z-shaped profile

formed by longitudinal walls and a diagonal
lintel, joining their opposite ends.
The inner surfaces of the longitudinal walls
may be made inclined, forming in the cross-
section of the wall a triangle with the vertex ori-
ented inside the block. The free ends of the lon-
gitudinal walls may be made with thickenings
equal to 0,8…1,0 from the thickness of the lon-
gitudinal wall, oriented inside the block.

Claims: 2
Fig.: 5

*

*     *

(54) Строительный блок
(57) Полезная модель относится к

строительству, а именно к строительным
блокам.
Строительный блок содержит оболочку из
бетона и размещенный в ней сердечник из
теплоизоляционного материала. Новизна
состоит в том, что  оболочка блока вы-
полнена в плане с Z–образным профилем,
образованный продольными стенками и
диагональной перемычкой, соединяющей
их противоположные концы.
Внутренние поверхности продольных стенок
могут быть выполнены наклонными, обра-
зуя в поперечном сечении стенки  треу-
гольник с вершиной, направленной внутрь
блока. Свободные концы  продольных
стенок могут быть выполнены с утолще-
ниями, равными 0,8…1,0 от толщины про-
дольной стенки, направленными внутрь
блока.

           П. формулы: 2
           Фиг.: 5
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FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor 
de utilitate eliberate la 2008.10.31 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul  
certificatului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de clasificare conform 

CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  
hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST. 3 OMPI 

(11) Nr. 
certificat 

(13) Cod  
ST. 16 OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

1 MD 179 Z2 E04H 12/00 (2006.01) 
 

u 2007 0027 2007.11.28 6/2008 

2 MD 180 Z2 F16D 3/36 (2006.01) 
 

u 2008 0008 2008.02.22 6/2008 
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VI 
Design industrial / Industrial Design 

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

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

P 

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, 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”). Buletinul include atât datele 
bibliografice în limbile franceză şi engleză, cât şi reproducerile desenelor/modelelor industriale 
înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele 
acestor desene şi modele industriale înregistrate în 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. 

L 

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

Industrial designs registered and renewal under the Hague Agreement to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs “Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French and English and registered industrial design reproductions and is exposed 
in Internet on the WIPO site, accessible to the public. In the BOPI shall be published lists of industrial 
designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international registration 
numbers and of the ICID classes, as well as renewed in the Republic of Moldova, arranged in the 
order of the international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

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

 
(11) Numărul certificatului 
 Certificate number 
(15)  Data înregistrării  
 Date of registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration validity 
(20) Numărul desenului/modelului industrial 
 Number of the industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of the deposit  
(22)  Data de depozit 
 Filing date of the deposit 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of exhibition priority 
(28)  Numărul de desene/modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 
 Priority data under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of the priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Filing date of the priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial 
 Publication date of the application on registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului/modelului industrial 
 Publication date of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data eliberării certificatului  
 Date of issuance of certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 
 Date of publication deferment expiration         
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Indication of the product 
(55)  Reprezentarea desenului/modelului industrial 
 Representation of the industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of application related by division 
(71)  Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the applicant(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3 
(72)  Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of the author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(73)  Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the owner(s), code  

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

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate  

 Applications on registration of the published industrial designs 

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

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

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

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

FF4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L Lista desenelor/modelelor industriale retrase  

 List of withdrawal industrial designs 

FC9L Lista desenelor/modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale eliberate 

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

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

FG4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

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

ND4L Lista desenelor/modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor/modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor/modelelor industriale  

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

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale al căror termen de valabilitate a expirat 
(inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale revalidate 

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

Applications on registration of the industrial 
designs 

ric
îm

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

O 

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

ny
N

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

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

A 

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (8) Cl. 08-05 
(21) f 2008 0061 
(22) 2008.07.23 
(28) 2 
(71) KAEM SPÓLKA Z ORGANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA 

KOMANDYTOWA, PL 
Rzemieslnicza 14 str, 62-081 Baranowo, 
Polonia 

(72) KALEK Mariusz, PL    
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Mâner detaşabil pentru role de vopsire 

 
(55) 
 

 

 

 
1.1  1.2 
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(21)   f 2008 0061 
 

 

 

1.3  1.4 
 
 
 
 
 

 67



MD - BOPI 11/2008 (PARTEA I)                                             DESIGN 
 

(21)   f 2008 0061 
 

 

 

 
2.1  2.2 
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(21)   f 2008 0061 
 

 

 

 
2.3  2.4 
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(51) LOC (8) Cl. 09-03 
(21) f 2008 0064 
(22) 2008.07.25 
(28) 2 

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

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

pizza-slice 
 
(55) 
 

1.1 
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(21)   f 2008 0064 
 

1.2 
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(21)   f 2008 0064 
 

1.3 
 

1.4 
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(21)   f 2008 0064 
 

1.5 
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(21)   f 2008 0064 
 

2.1 
 

2.2 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 10-04 
(21) f 2008 0063 
(22) 2008.07.25 
(28) 1 
(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONI-

CĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE IIETI, 
MD 

 Str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, 
 Chişinău, Republica Moldova 
(72) ROLLER Leonid, MD    
 BELOŢERCOVSCHII Igori, MD    
(54) Măsurător de presiune 
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(21) f 2008 0063 
(55) 
 

1 
 
 
 
(51) LOC (8) Cl. 11-05 
(21) f 2008 0060 
(22) 2008.07.22 
(28) 1 
(57) Culori revendicate: alb, negru, roşu, cenuşiu, 

cafeniu. 

(71)(72) CARAMAN Ghenadie, MD 
Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 31, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Emblemă 

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

1 
 
 
 
(51) LOC (8) Cl. 24-01 
(21) f 2008 0059 
(22) 2008.07.16 
(28) 1 

(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE IIETI, MD 
Str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, 

 Chişinău, Republica Moldova 
(72) USENCO Vladimir, MD    
(54) Aparat terapeutic magnetolaser 
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(21) f 2008 0059 
(55) 
 

1 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 25-01, 02 
(21) f 2008 0062 
(22) 2008.07.24 
(28) 18 

(71) MOLDTERMOPLAST S.R.L., MD 
Str. V. Cheltuială nr. 36, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) STEPANOV Andrei, MD    
(54) Profile pentru construcţii 

 
(55) 
 

 

1  2 
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(21)   f 2008 0062 
 

 

3  4 
 

  

5  6  7 
 

  

8  9  10 
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(21)   f 2008 0062 
 

 

11  12 
 

 

 
13  14 

 
 

15  16 
 

 

17  18 
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(51) LOC (8) Cl. 25-01 
(21) f 2008 0065 
(22) 2008.07.30 
(28) 18 

(71)(72) GONŢA Gheorghe, MD 
Str. Doina nr. 104, bloc 2, ap. 25, MD-2020, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Blocuri şi pietre de construcţie 

 
(55) 
 

 

1.1  1.2 
 

 

 

1.3  2.1 
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(21)   f 2008 0065 
 

 

2.2  2.3 
 

 

3.1  3.2 
 

 

3.3  4.1 
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(21)   f 2008 0065 
 

 

 
4.2  4.3 

 
 

 
5.1  5.2 

 
 

 
5.3  6.1 
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(21)   f 2008 0065 
 

 

 
6.2  6.3 

 
 

7.1  7.2 
 

 

7.3  8.1 
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(21)   f 2008 0065 
 

 

 
 8.3 8.2 

 
 

 9.2 9.1 
 

 

 10.1 9.3 
 

 

 
 10.2 10.3 
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(21)   f 2008 0065 
 

 

 11.2 11.1 
 

 

 
 12.1 11.3 

 
 

 
 12.2 12.3 
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(21)   f 2008 0065 
 

 

 13.2 13.1 
 

 

 14.2 14.1 
 

 

 15.2 15.1 
 

 

 16.1 16.2 
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(21)   f 2008 0065 
 

 

 17.2 17.1 
 

 

 18.1 18.2 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  

de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform 
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul,  

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifi-
catului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale 
(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 1077 2008.10.10 2012.08.14 f 2007 0065 2007.08.14 09-01 1 ZAKRÎTOE 
AKŢIONERNOE 
OBŞCESTVO 
"PIVOVARNEA 
MOSCVA-EFES", 
RU 
Str. Podoliskih 
kursantov 15 B, 
Promzona 
Biriuleovo, 117546, 
Moscova, Federaţia 
Rusă 

5/2008 

2 1078 2008.10.10 2012.11.09 f 2007 0072 2007.11.09 09-01 2 RENAISSANCE 
PERFECT S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ MOLDO-
ROMÂNĂ, MD 
Str. Chişinău  
nr. 94 "A", MD-2084, 
Cricova, Republica 
Moldova 

5/2008 

3 1079 2008.10.08 2012.08.16 f 2007 0064 2007.08.16 09-05; 
19-08 

2 MOLDAGROPRO-
DUCT S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 89, 
ap. 127, MD-2032, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

5/2008 

4 1080 2008.10.08 2012.11.23 f 2007 0074 2007.11.23 09-05; 
19-08 

1 MOLDAGROPRO-
DUCT S.R.L., MD 
Str. Meşterul 
Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2008 

5 1081 2008.10.16 2012.11.20 f 2007 0073 2007.11.20 12-09 1 AVL LIST GMBH, 
AT 
Hans-List-Platz 1, 
A-8020 Graz, 
Austria 

5/2008 

6 1082 2008.10.07 2012.08.16 f 2007 0063 2007.08.16 19-08 3 MOLDAGROPRO-
DUCT S.R.L., MD 
Str. Meşterul 
Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2008 

7 1083 2008.10.09 2012.12.27 f 2007 0086 2007.12.27 23-02 8 CUŞNIR Dumitru, 
MD 
Str. Tecuci nr. 3, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2008 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în octombrie 2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 

numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele industriale

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 
1 1029 09-01 f 2007 0016 2007.02.12 1 ESMALDA S.R.L., MD 12/2007 
2 1045 09-01 f 2007 0029 2007.04.23 1 SĂLCUŢA S.R.L., 

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
7/2008 

3 1053 02-02 f 2007 0042 2007.06.26 1 APETROAE Ludmila, MD 8/2008 
4 1056 09-03 f 2007 0043 2007.06.06 1 MOLDCELL S.A., 

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
8/2008 

5 1057 19-08 f 2007 0038 2007.06.01 1 VICTORIABANK S.A., BANCĂ 
COMERCIALĂ, MD 

8/2008 

6 1058 19-08 f 2007 0039 2007.06.05 13 UMANSCHII Alexandr, MD 8/2008 
7 1059 19-08 f 2007 0044 2007.06.29 2 UMANSCHII Alexandr, MD 8/2008 
8 1060 19-08 f 2007 0046 2007.07.06 2 ENTEH S.A., MD 8/2008 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se  publică  următoarele  date: numărul curent, numărul  certificatului, data expirării  termenului de  reînnoire, 

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

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

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

(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit)

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

(44)(45)
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 159 2013.09.18 0196 1998.09.18 09-01 3 FABRICA DE VINURI 

"VINĂRIA-BARDAR" S.A., 
MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

2/1999 
12/1999

2 169 2013.07.27 0194 1998.07.27 09-01 1 PEKAREV Vladimir 
Ianovici, RU 
Ul. Sovetskoi Konstituţii 
44"b", kv. 70, g. Noghinsk 
142406, Moskovskaia 
oblasti, Federaţia Rusă 

5/1999 
1/2000 

3 517 2012.12.31 f 2003 0009 2002.12.31 09-01 1 ЗОЛОТОЙ АИСТ S.R.L. 
ÎNTREPRINDERE CU 
CAPITAL STRĂIN, 
FABRICĂ DE VINURI ŞI 
CONIACURI, MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34, 
MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica 
Moldova 

10/2003 
6/2004 

4 537 2013.04.30 f 2003 0032 2003.04.30 09-01 1 UNITED WINE 
COMPANY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2003 
8/2004 

5 545 2013.03.06 f 2003 0022 2003.03.06 09-01 1 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, 
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2004 
9/2004 

6 551 2013.05.20 f 2003 0036 2003.05.20 09-01 1 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, 
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

2/2004 
10/2004

7 553 2013.05.29 f 2003 0041 2003.05.29 09-01 3 UNITED WINE 
COMPANY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

2/2004 
10/2004

8 588 2013.10.28 f 2003 0101 2003.10.28 09-01 2 (1,2) UNITED WINE 
COMPANY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2004 
3/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 590 2013.10.21 f 2003 0097 2003.10.21 09-01 1 UNITED WINE 

COMPANY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2004 
3/2005 

10 607 2013.10.08 f 2003 0091 2003.10.08 09-01 3 (1,2,3) UNITED WINE 
COMPANY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2004 
4/2005 

 
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

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

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

Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi  
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/044248 ROLEX S.A., CH 1 2013.06.08(2R) 11/1998 5/2008 
2 DM/044249 ROLEX PROMOTIONS S.A., 

CH 
1 2013.06.08(2R) 11/1998 5/2008 

3 DM/044250 ROLEX S.A., CH 1 2013.06.08(2R) 11/1998 5/2008 
4 DM/044855 WESTFÄLISCHE TEXTIL-

GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO MBH, DE 

2 (3,7) 2013.08.04(2R) 1/1999 5/2008 

5 DM/047844 DAIMLER AG, DE 2 2013.07.30(2R) 10/1999 5/2008 
6 DM/063725 REHAU AG + CO, DE 3 2013.06.02(1R) 2/2004 5/2008 
7 DM/063726 REHAU AG + CO, DE 6 2013.06.02(1R) 2/2004 5/2008 
8 DM/063805 MONTRES TUDOR S.A., CH 2 2013.06.11(1R) 2/2004 5/2008 
9 DM/063865 REHAU AG + CO, DE 4 2013.06.17(1R) 2/2004 5/2008 

10 DM/063908 CARTIER CREATION STUDIO 
SA, CH 

1 2013.06.25(1R) 3/2004 5/2008 

11 DM/063962 CARTIER CREATION STUDIO 
SA, CH 

2 2013.06.25(1R) 3/2004 5/2008 

12 DM/063972 SIG COMBIBLOC 
INTERNATIONAL AG, CH 

15 2013.04.30(1R) 3/2004 5/2008 

13 DM/063978 SUTTER INDUSTRIES S.P.A., 
IT 

1 2013.06.25(1R) 3/2004 5/2008 

14 DM/064029 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.07.23(1R) 3/2004 5/2008 

15 DM/064051 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

6 2013.07.23(1R) 3/2004 5/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 
16 DM/064053 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
6 2013.07.23(1R) 3/2004 5/2008 

17 DM/064056 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.23(1R) 3/2004 5/2008 

18 DM/064057 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.23(1R) 3/2004 5/2008 

19 DM/064058 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.23(1R) 3/2004 5/2008 

20 DM/064059 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.23(1R) 3/2004 5/2008 

21 DM/064060 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.23(1R) 3/2004 5/2008 

22 DM/064102 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.25(1R) 4/2004 5/2008 

23 DM/064192 FRANZ SILL GMBH, DE 1 2013.05.30(1R) 4/2004 5/2008 
24 DM/064214 DAIMLER AG, DE 1 2013.08.22(1R) 4/2004 5/2008 
25 DM/064235 NICE SPA, IT 2 2013.06.19(1R) 4/2004 5/2008 
26 DM/064275 INBEV S.A., BE 1 2013.08.20(1R) 4/2004 5/2008 
27 DM/064537 VOLKSWAGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT, DE 
4 2013.05.26(1R) 6/2004 5/2008 

28 DM/064545 DAIMLER AG, DE 3 2013.08.18(1R) 6/2004 5/2008 
29 DM/064546 DAIMLER AG, DE 1 2013.08.18(1R) 6/2004 5/2008 
30 DM/064699 DAIMLER AG, DE 2 2013.07.31(1R) 7/2004 5/2008 
31 DM/064700 DAIMLER AG, DE 1 2013.07.31(1R) 7/2004 5/2008 
32 DM/064701 DAIMLER AG, DE 4 2013.07.31(1R) 7/2004 5/2008 
33 DM/064914 DAIMLER AG, DE 2 2013.08.05(1R) 9/2004 5/2008 
34 DM/064915 DAIMLER AG, DE 2 2013.08.18(1R) 9/2004 5/2008 
35 DM/064916 DAIMLER AG, DE 3 2013.08.22(1R) 9/2004 5/2008 
36 DM/065110 DAIMLER AG, DE 4 2013.08.22(1R) 10/2004 5/2008 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 
din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 Î
 

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

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

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

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

Nr. 
crt. 

OPI 
 

Nr. depozit 
 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Brevet  

de invenţie 
a 2007 0190 3682 8/2008 

 
(72) 
COVALIOVA Olga, MD 
Bd. Decebal nr. 84, ap. 71,  
MD-2003, Chişinău, 
Republica Moldova  
COVALIOV Victor, MD 
Bd. Decebal nr. 84, ap. 71, 
 MD-2003, Chişinău, 
Republica Moldova  
DUCA Gheorghe, MD  
Str. Bănulescu-Bodoni  
nr. 11, ap. 9, MD-2009, 
Chişinău, Republica 
Moldova  
UNGUREANU Dumitru, MD  
Str. Matei Basarab nr. 7, 
bloc 7, ap. 53, MD-2020, 
Chişinău, Republica 
Moldova  

(72) 
COVALIOVA Olga, MD 
Bd. Decebal nr. 84, ap. 71,  
MD-2003, Chişinău, Republica 
Moldova 
COVALIOV Victor, MD  
Bd. Decebal nr. 84, ap. 71,  
MD-2003, Chişinău, Republica 
Moldova 
DUCA Gheorghe, MD  
Str. Bănulescu-Bodoni  
nr. 11, ap. 9, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 
UNGUREANU Dumitru, MD 
Str. Matei Basarab nr. 7,  
bloc 7, ap. 53, MD-2020, 
Chişinău, Republica Moldova 
JALBĂ Vitalii, MD  
Str. Pan Halipa nr. 5, ap 62, 
MD-2045, Chişinău, Republica 
Moldova 

2  Cereri de 
înregistrare 
a mărcii  

021434 
021435  

-  6/2008 
6/2008 

 
 
 
 

(730)  
RÎBNIŢCHII VINNO-
CONIACINÎI COMBINAT, 
zacrîtoe acţionernoe 
obşcestvo, MD 
Str. Cernîşevschii nr. 4,  
MD-5500, Rîbniţa,  
Republica Moldova  

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

3 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

021614 - 5/2008 
 
 
 

(730) 
Str. Pavlov nr. 32, MD-2089, 
Ciorescu, Chişinău, 
Republica Moldova  

(730) 
Str. Pavlov nr. 7, 
MD-2089, Ciorescu, Chişinău, 
Republica Moldova  

4 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

022270 - 9/2008 
 
 
 

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

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

5 Marcă 000554 R 238   7/1994 
10/1998 

 
 

(730) 
SIMS PORTEX LIMITED, 
GB 
 
765 Finchley Road, London 
NW11 8DS, Anglia 

(730)  
SMITH MEDICAL 
INTERNATIONAL LIMITED, 
GB 
765 Finchley Road, London 
NW11 8DS, Regatul Unit 

6 Mărci 001668 
 

001664 
 

008282 

R 1682  
 

R 1759 
 

6893 

7/1995 
3/2005 
8/1995 
3/2005 
7/1999 
1/2000 
7/2001 

(730)  
London  International  
House, Turnford Place,  
Broxbourne, Hertfordshire, 
EN 10 6LN, Marea Britanie 
 

(730) 
Toft Hall, Holmes Chapel 
Road, Toft, Knutsford, 
Cheshire, WA16 9PD, Regatul 
Unit 
 

7 Marcă 005899 R 5474 10/1997 
4/1998 
3/2003 

12/2006 
 

(730) 
DaimlerChrysler 
Corporation, corporaţie 
organizată si existentă  
conform legilor statului 
Delaware, US 
1000 Chrysler Drive, City of 
Auburn Hills, State of 
Michigan 48326-2766, 
Statele Unite ale Americii 
 

(730) DAIMLERCHRYSLER 
COMPANY LLC, (a limited 
liability company organized 
and existing under the laws of 
the State of Delaware), US 
1000 Chrysler Drive, City of 
Auburn Hills, State of 
Michigan 48326, Statele Unite 
ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 Marcă 007666 6427 1/1999 

6/1999 
 
 
 

(730) 
Firmă de producţie şi comerţ 
„Decostar” S.R.L., MD 
Bd. Decebal, nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
F.P.C. "DECOSTAR" S.R.L., 
MD 
bd. Moscova nr. 6,  
MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova 

9 Marcă 007724 6500 2/1999 
7/1999 

 
 

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

(730) 
Aldwych House, 81 Aldwych, 
London WC2B 4HQ, Regatul 
Unit 

10 Marcă 008157 6742 6/1999 
11/1999 

 
 

(730) 
625 MADISON AVENUE, 
NEW YORK, NEW YORK 
10022, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
237 Park Avenue, New York, 
New York 10017, Statele Unite 
ale Americii 

11 Marcă 009907 8323  6/2001 
11/2001 

 
 
 

(730) 
SANKYO COMPANY 
LIMITED, JP 
5-1, NIHONBASHI 
HONCHO 3-CHOME, 
CHUO-KU, TOKYO, 
JAPONIA 

(730) 
DAIICHI SANKYO 
COMPANY, LIMITED, JP 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, 
Japonia 

12 Mărci 011372 
 

012939 
 

013079 

9648 
 

10797 
 

10846 

3/2003 
8/2003 

12/2003 
7/2004 

12/2003 
7/2004 

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

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

13 Marcă 016762 13848 3/2006 
8/2006 
9/2008 

 
 

(730)  
China Tobacco Hunan 
Industrial Corporation., CN 
7 Block, Huoxing 
Development Zone, 
Changsha, Hunan, China 

(730) 
China Tobacco Hunan 
Industrial Co., Ltd, CN 
No. 188, Section 3, Wanjiali 
Middle Road, Changsha, 
Hunan, China 

14 Mărci 019884 
019885 
019886 

15907 
15908 
15909 

9/2007 
2/2008 

 

(730) 
Hirştioaga Aliona, 
întreprindere individuală, MD 

(730)  
"ALSA COSMETICA" S.R.L., 
MD 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data  
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
cedent 

Date despre 
cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Cerere de  

înregistrare  
a mărcii 

021589 
2007.07.19 

 

- 
 

5/2008 (730)  
Obşcestvo s 
ogranicennoi 
otvetstvennostiiu 
"Likioro - vodocinîi 
zavod "Baikaliskii 
kedr", RU  
 
Ul. Rabocego Ştaba, 
d. 27, 664001,  
g. Irkutsk, Federaţia 
Rusă 

(730)   
''Baikal'', Limited 
Liability 
Company, RU 
 
 
 
 
27, Rabochego 
Shtaba Street, 
Irkutsk, 664001, 
Federaţia Rusă  

1231 
2008.09.18 

 

2  Marcă 013976 
2003.12.24 

11594 
 

8/2004 
1/2005 

(730) 
ESMALDA S.R.L.,  
MD  
 
Str. Columna 
nr. 108, MD-2012, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730) 
ÎCS ''Suvorov-
Vin'' S.R.L., MD 
 
str. Columna, 108,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

1232 
2008.10.01 
 

3 Mărci 012922 
2003.05.13 

 
 
 
 

015808 
2004.11.30 

10789 
 
 
 
 
 

13231 

12/2003 
7/2004 

 
 
 
 

9/2005 
2/2006 

(730)  
LIDERFONE S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
 
Str. Ismail nr. 33,  
of. 711, MD-2001, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)   
Firma de Producţie 
şi Comerţ  ''Arax-
Impex''  SRL, MD 
 
str. Dosoftei 118,   
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

1233 
2008.09.19 

 
 

4 Marcă 009841 
2000.12.06 8269 5/2001 

10/2001
(730)  
Procter & Gamble 
Holding Gmbh, DE 
 
Sulzbacher Strasse 
40, 65824 
Schwalbach Am 
Taunus, Germania 

(730) 
AB SCA Finans, SE 
 
 
Stureplan 3,  
SE-103 97 
STOCKHOLM, 
Suedia 

1236 
2008.09.19 

 

5 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 

021625 
2007.07.30 

- 6/2008 (730)  
ŞERIF, obşcestvo s 
ogranicennoi 
otvetstvennostiu, MD  
 
Str. Şevcenko  
nr. 81/11,  
MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

(730) 
"ACVATIR" S.R.L, MD 
 
 
Str. Sovetscaia nr.1, 
MD-3300, 
or.Tiraspolul Nou,  
or. Tiraspol, TDS 
Nistrului, Republica 
Moldova 

1237 
2008.10.01 

6 Mărci 010214 
2001.04.26 

 
 

010990 
2002.02.20. 

 
 

010495 
2001.07.31 

 
 

014327 
2004.03.10 

8639 
 
 
 

9460 
 
 
 

9536 
 
 
 

12066 
 

12/2001 
5/2002 
7/2008 

 
1/2003 
6/2003 
7/2008 

 
1/2003 
7/2003 
7/2008 

 
11/2004 
4/2005 

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

(730)   
ÎCS ''Suvorov-Vin'' 
S.R.L., MD 
 
str. Columna, 108, 
MD-2012, 
Chişinău, 
Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Marcă 001850 

1994.04.26 
 

R 1896 4/1995 
8/1995 
3/2005 
9/2008 

(730)  
PHILIP MORRIS 
HUNGARY Ltd., HU 
  
 
Bervai u.15, Eger, 
3300, Ungaria 
 

(730) 
PHILIPS MORRIS 
PRODUCTS S.A., 
CH  
 
Quai Jeanrenaud 3,  
CH-2000 
NEUCHÂTEL, Elveţia

1239 
2008.10.01 

 

8 Mărci 015289 
2004.08.17 

 
 

017683 
2005.09.01 

 
 

017682 
2005.09.01 

 
 

017681 
2005.09.01 

 
 

017477 
2005. 07.25 

13917 
 
 
 

14480 
 
 
 

14481 
 
 
 

14482 
 
 
 

14749 
 

4/2006 
9/2006 

 
 

9/2006 
2/2007 

 
 

9/2006 
2/2007 

 
 

9/2006 
2/2007 

 
 

7/2006 
4/2007 

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

(730)  
ÎCS ''Suvorov-Vin'' 
S.R.L., MD 

 
str. Columna, 108, 
MD-2012, 
Chişinău, 
Republica Moldova 
 

     1240 
2008.10.01 

 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mărci 010521 
2001.08.14 

 
 

012526 
2003.02.20 

 
 

015416 
2004.09.14 

 
 

016603 
2005.03.30 

9895 
 
 
 

10585 
 
 
 

13779 
 
 
 

13934 

7/2003 
12/2003 

 
 

11/2003 
6/2004 

 
 

3/2006 
8/2006 

 
 

4/2006 
9/2006 

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

(730)  
Neruh Serghei, MD 
 
 
Str. M. Ceachir, 15,  
MD-2012, 
Chişinău 
Republica Moldova 
 

1241 
2008.10.01 

10 Marcă  002488 
1994.07.13 

 

R 1193 
 

4/1995 
11/2005 
10/2007 
1/2008 
5/2008 
9/2008 

(730)  
GENERAL 
DOMESTIC 
APPLIANCES 
HOLDINGS 
LIMITED, GB 
 
Morley Way, 
Peterborough,  
PE2  9JB, Regatul 
Unit 

(730)  
INDESIT 
COMPANY SPA, IT 
 
 
 
 
Viale Aristide 
Merloni 47, 60044, 
Fabriano 
(AN), Italia 

1245 
2008.10.08 

 

11 Marcă 004080 
1994.12.27 

 
 

R 3188 
 
 
 
 

2/1996 (730)  
Mattel Vendor 
Operations Die Cast 
Limited, HK  
 
Flat/Rm 1301, 
Blk S, 13/F, World 
Finance Centre, 
Harbour City, 
Tsimshatsui, 
Kowloon, 
Hong Kong 

(730)  
Mateel  Inc., US 
 
 
 
333 Continental  
Boulevard,  
El Segundo, 
California 90245, 
Statele Unite ale 
Americii 
 

1246 
2008.10.13 

 

12 Marcă 013285 
2003.07.16 

11804 3/2004 
 2/2005 

(730)  
SK Corporation, KR  
 
 
99, Seorin-dong, 
Jongro-gu, Seoul 
110-110, 
Republica Coreea 

(730)  
SK Energy Co., Ltd, 
KR 
 
99, Seorin-dong, 
Jongro-gu, Seoul 
110-110, 
Republica Coreea 

1249 
2008.10.14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
13 Marcă 012344 

2003.01.03 
 

11397 
 

10/2003 
12/2004 
10/2007 

(730)   
’’Eko-Transcapital”  
OÜ, EE 
 
 
 
Tehnika 23, Tallinn, 
10149, Estonia 
 

(730)  
Obscestvo s 
ogranicennoi 
otvetstvennostiu  
"BI-SERVIS", RU 
 
ul. Fructovaia, 3-a, 
komn. Pravlenia, 
g. Moskva, 
113556, 
Federaţia Rusă 

1251 
2008.10.14 

 
 

14 Mărci 001563 
1994.05.04 

 
 
 
 
 

002845 
1994.08.12 

 

R 1016 
 
 
 
 
 
 

R 1413 
 

3/1995 
3/2005 
8/2005 

 
 
 
 

5/1995 
3/2005 
8/2005 

(730)  
Diageo North 
America, Inc., 
corporaţie din statul 
Connecticut, US  
  
 
801 Main Avenue, 
Norwalk CT 06851-
1127, Statele Unite 
ale Americii 
 

(730)   
Diageo Chateau & 
Estate Wines 
Company, US 
 
 
 
240 Gateway Road 
West, Napa, 
California 94558, 
Statele Unite ale 
Americii 

1252 
2008.10.14 
 

15 Marcă  016660 
2005.04.06  

 

-  3/2007  (730)   
GB & Co S.R.L., 
societate comercială, 
companie, MD 
Str. Zimbrului  
nr. 10A, MD-2024, 
Chişinău, Republica 
Moldova  

(730)   
CASCADVIN 
S.R.L., MD 
 
 
Str. Petre 
Ungureanu  
nr. 21, MD-2019, 
Chişinău, 
Republica Moldova  

1253 
2008.10.14 
 

16  Marcă  
 
 
 
 
 
 

010652 
2001.09.21  

 

10472  11/2003 
5/2004 

(730)   
Master Beverage 
Industries Pte Ltd., 
SG 
 
9, Temasek 
Boulevard, No. 31-
03, Suntec Tower 2, 
038989, Singapore  

(730)   
"TVM-treid" Ltd., 
RU 
 
 
str. Sevanskaya, 
nr. 15, 115516, 
Moscova, 
Federaţia Rusă  

1256 
2008.10.16 

17 Marcă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

007334 
1997.11.20 

R 6247 10/1998 
4/1999 
7/2008 

(730)  
Daewoo Motor Co., 
Ltd., KR  
 
 
 
199 Chongchon-
dong, Pupyung-ku, 
Inchon, Republica 
Coreea 

(730) 
GM DAEWOO 
AUTO& 
TECHNOLOGY 
COMPANY, KR 
 
199-1 
Cheongcheon-
2Dong, Bupyung-
Gu, Incheon, 
Republica Coreea  

1258 
2008.10.20 
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Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat,  informaţii privind 
contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului  

 
Nr. 
crt. 

 
OPI 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. BOPI  
Licenţiator 

 
Licenţiat 

Informaţii privind  
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Mărci 8923 
 
 
 
 

8924 
 

11410 
 

9/2002 
 
 
 
 

9/2002 
 

12/2004 

(730) 
Amstar, 
Otkrâtoe 
Akţionernoe 
Obscestvo, RU 
 
Ul. Sedova, 91, 
450027, Ufa, 
Federaţia Rusă 

(791) 
ÎM EFES VITANTA 
MOLDOVA 
BREWERY S.A., 
MD 
 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

1. Licenţă exclusivă. 
2. Termenul de 
acţiune a contractului - 
perioada de 
valabilitate a mărcilor. 
3. Teritoriul de acţiune - 
Republica Moldova. 

1243 
2008.10.01

. 

2 Marcă IR72451
4 

- (730) 
LOCAT S.p.A., IT  
 
Piazza di Porta 
Santo Stefano, 
3, BOLOGNA 
(BO), Italia 

(791)   
FUZZI S.p.A., IT 
 
Via al Mare, 143, 
San Giovanni in 
Marignano (RN), 
Italia 

1. Licenţă exclusivă. 
2. Termenul de 
acţiune a contractului - 
de la 02.10.2008 până 
la 29.12.2016.  
3. Teritoriul de acţiune - 
Republica Moldova 

 1244 
2008.10.02 

 

3 Marcă R 7160 
 

2/2001 
9/2003 
6/2008 
7/2008 

 

(730) 
VINĂRIA-BARDAR 
S.A., întreprindere 
mixtă, fabrică de 
vinuri, MD 
 

Str. Uzinelor nr. 3, 
MD-6811, 
Bardar, Ialoveni, 
Republica 
Moldova 

(791) 
VISMOS S.A., 
întreprindere mixtă, 
MD 
 
 
Str. Uzinelor nr. 5, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

1. Licenţă neexclusivă. 
2.Termenul de acţiune 
a contractului - de la 
13.06.2008 până la 
31.12.2009. 
3.Teritoriul de acţiune - 
Republica Moldova. 

   1257 
2008.10.17
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KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul  

de restabilire), conform art. 61 din Legea nr. 50-XVI/2008 
(situaţia la 2008.11.30) 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform 
normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod. ST. 3 OMPI  (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 BIODISC S.R.L., MD; DIORDIŢA Vladislav, MD; 
IVANOV Veniamin, RU; SCHIŢCO Andrei, MD; 
COVALCOV Mihail, RU 

2369 a 2003 0110 2003.04.29 2008.04.29 

2 CABAC Vasile, MD 3270 a 2006 0120 2006.04.13 2008.04.13 
3 CARAUŞ Vladimir, MD 2103 a 2002 0115 2002.04.05 2008.04.05 
4 CARAUŞ Vladimir, MD; CICALCHIN Serghei, MD 3145 a 2006 0113 2006.04.05 2008.04.05 
5 COSOV Vilghelm, MD 2503 a 2003 0100 2003.04.04 2008.04.04 
6 FRIPTU Valentin, MD 2553 a 2004 0076 2004.04.01 2008.04.01 
7 ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE 

TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 
1349 98-0095 1998.04.09 2008.04.09 

8 LACUSTA Victor, MD; MORARU Agafia, MD 2512 a 2004 0082 2004.04.08 2008.04.08 
9 MORARU Agafia, MD; LACUSTA Victor, MD 2545 a 2004 0101 2004.04.30 2008.04.30 

10 MORARU Agafia, MD; LACUSTA Victor, MD 2546 a 2004 0102 2004.04.30 2008.04.30 
11 PRODAX KFT, HU 976 96-0179 1992.04.30 2008.04.30 
12 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 

FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII 
SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI 
SĂNĂTĂŢII, MD 

1878 a 2001 0115 2001.04.28 2008.04.28 
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KA4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul  
de invenţie prin neachitarea taxelor conform  

art. 20(1) din Legea nr. 461/1995 privind  
brevetele de invenţie 

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 s-a publicat hotărârea de acordare  
a brevetului, data adoptării hotărârii de decădere 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST. 3 
OMPI 

(11) 
Nr. 

brevet 

(13) 
Cod 

ST. 16 
OMPI 

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

(22) 
Data  

depozit 

(45) 
Nr. BOPI, 

anul  

Data 
hotărârii de 
decădere 

1 MD 3187 B1 B01D 61/00 (2006.01)     
B01D 63/06 2006.01) 
C12G 1/02 (2006.01) 

a 2005 0069 2005.03.10 11/2006 2008.10.01 

2 MD 3196 B1 H02K 7/06 (2006.01) 
F03G 7/08 (2006.01) 

a 2005 0235 2005.08.11 11/2006 2008.10.01 

3 MD 3210 B2 B60C 7/18 (2006.01) a 2006 0242 2006.10.04 12/2006 2008.10.01 
4 MD 3241 F2 A01K 97/20 (2006.01) 

A01K 97/05 (2006.01) 
a 2004 0012 2003.12.30 2/2007 2008.10.01 

5 MD 3264 B2 A23N 1/00 (2006.01) 
B01J 19/08 (2006.01) 
B01J 3/00 (2006.01) 

a 2004 0158 2004.06.29 3/2007 2008.10.01 

6 GB 3268 B2 A61M 1/16 (2006.01) a 2003 0160 2001.11.28 3/2007 2008.10.01 
7 MD 3286 B2 A63H 3/26 (2006.01) 

A63H 23/00 (2006.01) 
a 2005 0045 2005.02.15 4/2007 2008.10.01 

8 FR 3290 B2 B42D 15/00 (2006.01) a 2005 0021 2003.07.11 4/2007 2008.10.01 
9 MD 3315 B1 B22C 3/00 (2006.01) 

C09D 143/04 (2006.01) 
C09D 161/10 (2006.01) 
C09D 171/10 (2006.01) 

a 2005 0388 2005.12.23 5/2007 2008.10.01 

10 MD 3332 B2 H02H 3/16 (2006.01) a 2004 0108 2004.05.07 5/2007 2008.10.01 
11 MD 3333 B2 H02H 3/16 (2006.01) a 2004 0129 2004.05.21 5/2007 2008.10.01 
12 MD 3337 B1 A61B 5/00 (2006.01) a 2005 0185 2005.06.29 6/2007 2008.10.01 
13 MD 3346 B1 C10J 3/00 (2006.01) 

C10J 3/34 (2006.01) 
C10J 3/52 (2006.01) 
C10B 33/00 (2006.01) 
F23G 5/00 (2006.01) 
F23G 5/44 (2006.01) 
F23G 7/00 (2006.01) 
F23J 1/00 (2006.01) 

a 2006 0019 2005.12.30 6/2007 2008.10.01 

14 FR 3349 B2 D21H 21/40 (2006.01) 
D21H 23/44 (2006.01) 

a 2002 0161 2000.12.07 6/2007 2008.10.01 

15 MD 3354 B2 H02H 3/16 (2006.01) a 2004 0134 2004.05.28 6/2007 2008.10.01 
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FC9K Lista cererilor de înregistrare a modelelor  
de utilitate 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 înregistrare  

a modelului de utilitate, data adoptării hotărârii de respingere a cererii  

Nr. crt. Cod ST. 3 
OMPI  

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(41) 
Nr. BOPI 

Data hotărârii  
de respingere  

1 UA u 2007 0020 2007.08.07 2/2008 2008.10.07 
2 MD u 2007 0031 2007.12.20 10/2008 2008.09.29 

 
 
 

FA9K Lista cererilor de înregistrare a modelelor  
de utilitate retrase 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată 

cererea de înregistrare a modelului de utilitate 

Nr. crt. Cod  
ST. 3 OMPI 

(21) Nr. depozit (22) Data depozit Data retragerii (41)  Nr. BOPI 

1 MD u 2008 0021 2008.07.24 2008.10.03 - 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcii retrase 

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 cererii Nr. BOPI 

1 018283 2005.12.16 2008.10.17 11/2007 
2 021480 2007.07.03 2008.10.29 6/2008 
 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 46  

din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, data 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 emiterii deciziei de 
retragere 

Nr. BOPI 

1 019420 2006.06.05 2008.10.28 12/2007 
2 020472 2006.12.25 2008.10.28 12/2007 
3 020484 2006.12.29 2008.10.28 12/2007 
4 020495 2006.12.19 2008.10.28 12/2007 
5 020506 2006..12.22 2008.10.28 12/2007 
6 020526 200610.28 2008.10.28 12/2007 
7 020680 2007.02.07 2008.10.28 12/2007 
8 020679 2006.10.28 2008.10.28 12/2007 
9 020789 2007.03.27 2008.10.28 12/2007 

10 020791 2007.03.23 2008.10.28 12/2007 
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Lista mărcilor anulate  
conform art. 16(1) din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul 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) 
Titularul, cod ST.3 OMPI 

1 4222 004248 HYZAAR 2005.01.23 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898,  
Statele Unite ale Americii 

2 5943 006812 BERE ARC 2007.07.22 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova  

3 5944 006813 Chişinău 
Bere blondă 

2007.07.22 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova  

4 6497 007710 Ява 2008.04.09 Joint Stock Company "British American Tobacco - 
Yava", RU 
9 Tretya Ulitsa Yamskogo Polya, Moscova 125124, 
Federaţia Rusă 

5 6503 007745 TIKOSYN 2008.04.22 PFIZER INC., corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
235 EAST 42nd STREET, NEW YORK, NEW YORK 
10017, STATELE UNITE ALE AMERICII 

6 6505 007747 club Half Pipe 2008.04.22 STAG S.A., întreprindere mixtă moldo-elveţiană, MD 
Str. Tighina nr. 49,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

7 6523 007692 IDEAL 2008.04.02 Molinos Rio De La Plata S.A., AR 
Paseo Colon 746 (1323), Buenos Aires, Argentina 

8 6527 007708 СЕПТАБИК 2008.04.09 ABIC Ltd., companie din Israel, IL 
Industrial  Zone, Kiryat Nordau, Netanya, Israel 

9 6543 007709 BROMOSEPT, 
БРОМОСЕПТ 

2008.04.09 ABIC Ltd., companie din Israel, IL 
Industrial  Zone, Kiryat Nordau, Netanya, Israel 

10 6916 007763 LR BRAND 2008.04.28 Carreras Cigarettes AG, CH 
Zaehlerweg 4, 6300, Zug, Elveţia 

11 7069 007716 ТАИНСТВЕН-
НЫЙ 

ОСТРОВ 

2008.04.13 GB & Co S.R.L.,  companie, întreprindere mixtă moldo-
britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 ”a”,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

12 7107 007706 SELEBRER 2008.04.09 INVINCOM S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 
Str. Soarelui nr. 87,  
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova 

13 7108 007707 ARMOIRIES 2008.04.09 INVINCOM S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 
Str. Soarelui nr. 87,  
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova 

14 7130 007744 STANDARD 
VIN PLUS 

SVP 

2008.04.21 STANDARD-VIN PLUS S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-ruso-americană, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 1,  
MD-3736, Vorniceni, Străşeni, Republica Moldova 

15 7677 007762 GARLING 2008.04.24 OENO CONSULTING S.R.L., întreprindere tehnico-
ştiinţifică, MD 
Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 

 104 



MD - BOPI 11/2008 (PARTEA I)  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 
(situaţia la 2008.11.01) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform  
normei ST. 3 OMPI, numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit,  

data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

(18) Data expirării 
termenului de 

valabilitate 
1 PEPSICO INC., US 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, 
Statele Unite ale Americii 

131 0164 1998.04.22 2008.04.22 

2 PEPSICO INC., US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, 
Statele Unite ale Americii 

162 0165 1998.04.22 2008.04.22 

3 BUJOR-PRIM S.A., ÎNTREPRINDERE 
SPECIALIZATĂ, MD 
Str. L.Tolstoi nr. 63, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

508 f 2003 0027 2003.04.02 2008.04.02 

4 CARTIER S.R.L., EDITURĂ, MD 
Str. N. Zelinski nr. 5, bloc 2, ap. 58, MD-2032, 
Chişinău, Republica Moldova 

541 f 2003 0030 2003.04.22 2008.04.22 
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Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt.  

OPI   Nr. 
titlului de 
protecţie  

Nr. depozit 
 

Nr. 
BOPI  

 
Publicat  

 
Se va citi  

1 Brevet  
de invenţie 

3558 a 2007 0078 4/2008 B01D 53/34 (2007.01)  
B01D 53/44 (2007.01)  
B01D 53/86 (2007.01)  
B01D 53/94 (2007.01)  
B01J 21/06 (2007.01)  
B01D 63/06 (2007.01)  
B01D 71/02 (2007.01) 

B01D 53/34 (2006.01)  
B01D 53/44 (2006.01)  
B01D 53/86 (2006.01)  
B01D 53/94 (2006.01)  
B01J 21/06 (2006.01)  
B01D 63/06 (2006.01)   
B01D 71/02 (2006.01) 

2 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

- 018638 6/2008 (511) NCL(8) 
35 - publicitate; 
gestionarea afacerilor 
comerciale, administrare 
comercială, cu excepţia 
consultanţei în 
gestionarea afacerilor 
comerciale; 
comercializarea 
produselor, cu excepţia 
comercializării produselor 
de tutungerie; lucrări de 
birou;  

(511) NCL(8) 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale, administrare 
comercială, cu excepţia serviciilor 
de consultanţă în domeniul 
serviciilor prestate de restaurante 
şi serviciilor de cazare temporară; 
lucrări de birou; comercializarea 
produselor, serviciile prestate de 
magazine, cu excepţia serviciilor 
de comercializare a produselor de 
tutungerie;  

3 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

- 020920 6/2008 35 - servicii de promovare, 
studiul pieţei, investigaţii 
pentru afaceri, 
comercializare şi 
intermediere la 
comercializare, import-
export şi intermediere 
pentru import-export, 
servicii ale reţelelor de 
magazine specializate, 
recepţionarea comenzilor, 
servicii de publicitate, de 
promovare directă şi 
indirectă, servicii de 
vânzări cu amănuntul, 
angro, participarea şi 
organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale, 
organizarea şi participarea 
la târguri în scopuri 
comerciale şi de 
promovare, relaţii cu 
publicul, distribuirea 
eşantioanelor, 
demonstrare şi etalare de 
produse pentru produsul 
solicitat "zahăr tos". 

35 - servicii de promovare, studiul 
pieţei, investigaţii pentru afaceri, 
informaţii pentru afaceri, 
comercializare şi intermediere la 
comercializare, import-export şi 
intermediere pentru import-export, 
servicii ale reţelelor de magazine 
specializate, recepţionarea 
comenzilor, servicii de publicitate, 
de promovare directă şi indirectă, 
servicii de vânzări cu amănuntul, 
angro, participarea şi organizarea 
expoziţiilor în scopuri comerciale, 
organizarea şi participarea la 
târguri în scopuri comerciale şi de 
promovare, relaţii cu publicul, 
distribuirea eşantioanelor, 
demonstrare şi etalare de produse 
pentru produsul  solicitat "zahăr 
tos". 

4 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

- 020595 6/2008 
 
 
 

(730)  
Zolotoi Aist S.R.L., MD 
 
 
Str. Iu. Gagarin nr. 34,  
MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica 
Moldova 

(730) 
ZOLOTOI AIST S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
fabrică de vinuri şi divinuri, MD 
Str. Gagarin nr. 34, MD-7422, 
Tvardiţa, Taraclia, Republica 
Moldova 

5 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

- 021831 7/2008 
 
 

(730) 
Agregatnaya str., 1A/18, 
 g. Kursk, Federaţia Rusă 

(730) 
2 Agregatnaya str., 1A/18,  
g. Kursk, Federaţia Rusă 
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6. Textul publicat în BOPI 10/2008 PARTEA I, pag. 54 se va înlocui cu următorul: 
 

„BB1K Cereri de înregistrare / 
Applications for registration / 
Заявки на регистрацию 

 
Cererea de înregistrare a modelului de utilitate se depune la AGEPI de către autor sau 

succesorul lui în drepturi, personal sau prin reprezentant în proprietatea industrială. 
Cererea trebuie să se refere la un singur model de utilitate sau la un grup de modele de utilitate 

care formează un singur concept creativ şi trebuie să conţină documentele prevăzute în Regulamentul 
provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova, aprobat prin hotărârea 
Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993. 

Descrierile cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate ale căror rezumate sunt publicate în 
numărul de faţă se află în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se 
pot comanda copii, contra cost. 
 

The application for registration of a utility model shall be filed with the AGEPI, directly or through a 
representative in industrial property, by the author or its successor in titles. 

The application shall relate only to one utility model or to a group of utility models so linked as to 
form a single general inventive concept and shall contain the documents foreseen in the Provisional 
Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Government 
decision No 456 of July 26, 1993. 

Descriptions of the applications on registration of the utility models, the abstracts of which are 
published in the present Bulletin are present in the AGEPI library, available for public and may be 
consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee. 
 

Заявка на регистрацию полезной модели подается в AGEPI автором или его правопре-
мником лично или через представителя в области промышленной собственности.  

Заявка должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, 
образующих единый изобретательский замысел, и должна содержать документы, предус-
отренные во Временном положении об охране промышленной собственности, утвержденном 
постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г. 

Описания к заявкам на регистрацию полезных моделей, рефераты которых опубликованы в 
данном номере, находятся в библиотеке АGEPI, общедоступны для ознакомления, а за 
дополнительную плату могут быть заказаны их копии.” 
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 109



MD - BOPI 11/2008 (PARTEA I) 

Decizii definitive ale instanţelor judecătoreşti  
privind litigiile legate de înregistrarea OPI  

sau de respingerea cererilor de înregistrare a OPI 
 

1. Prin Decizia Colegiului Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 
25 iunie 2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Société des Produits Nestlé S.A., 
Elveţia, împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Master Beverage Industries 
Pte Ltd. cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 15.02.2007, împotriva hotărârii 
Curţii de Apel Chişinău din 20 martie 2008, este anulată înregistrarea mărcii combinate nr. 11482 
„GOLDEN EAGLE DELUXE & fig” şi declarat nul certificatul de înregistrare a mărcii nr. 11482 
pe numele Master Beverage Industries Pte Ltd., SG, 9 Temasek Boulevard 31-03, Suntec Tower 2, 
038989, Singapore. 

 
2. Prin Decizia Colegiului Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 

3 iulie 2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Société des Produits Nestlé S.A., 
Elveţia, împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Master Beverage Industries 
Pte Ltd. cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 15.02.2007, împotriva hotărârii 
Curţii de Apel Chişinău din 3 martie 2008, este anulată înregistrarea mărcii combinate nr. 11483 
„GOLDEN EAGLE & fig” şi declarat nul certificatul de înregistrare a mărcii nr. 11483 pe numele 
Master Beverage Industries Pte Ltd., SG, 9 Temasek Boulevard 31-03, Suntec Tower 2, 038989, 
Singapore. 

 
3. Prin Decizia Colegiului Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 

23 iulie 2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Société des Produits Nestlé S.A., 
Elveţia, împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Master Beverage Industries 
Pte Ltd. cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 15.02.2007, împotriva hotărârii 
Curţii de Apel Chişinău din 3 martie 2008, este anulată înregistrarea mărcii combinate nr. 11481 
„GOLDEN EAGLE DELUXE & fig”  şi declarat nul certificatul de înregistrare a mărcii nr. 11481 
pe numele Master Beverage Industries Pte Ltd., SG, 9 Temasek Boulevard 31-03, Suntec Tower 2, 
038989, Singapore. 

 
4. Prin Decizia Colegiului Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 

1 octombrie 2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Société des Produits Nestlé 
S.A., Elveţia, împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Master Beverage 
Industries Pte Ltd. cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 15.02.2007, 
împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 20 martie 2008, este anulată înregistrarea mărcii 
combinate nr. 11484 „GOLDEN EAGLE CAPPUCINO” şi declarat nul certificatul de înregistrare 
a mărcii nr. 11484 pe numele Master Beverage Industries Pte Ltd., SG, 9 Temasek Boulevard 31-
03, Suntec Tower 2, 038989, Singapore. 
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X
Monitor

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului General al

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the
Republic of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director

General of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base
thereof.

В данном Разделе публикуются издаваемые Президентом, Парламентом и Правительством
 Республики Молдова документы, регламентирующие охрану интеллектуальной собственности

в республике, приказы Генерального директора AGEPI, официальные сообщения и комментарии.
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Noi formulare-tip referitoare la indicaţiile geografice, denumirile de origine
şi specialităţile tradiţionale garantate

În scopul implementării prevederilor Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate şi al efectuării procedurilor iniţiate
de solicitanţi, titulari sau de reprezentanţii acestora în faţa AGEPI prin ordinul Directorului General al
AGEPI nr. 115 din 24.10.2008 au fost aprobate noile formulare-tip privind depunerea cererilor ce ţin de
protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate.

LISTA FORMULARELOR-TIP

Noile formulare-tip pot fi obţinute direct la AGEPI şi sunt plasate, de asemenea, pe www.agepi.md
Prin acelaşi ordin a fost abrogat ordinul Directorului General al AGEPI nr. 74 din 07.05.2004 în partea
referitoare la formularul-tip nr. 178.

Nr. 
crt. 

Denumirea formularului-tip Numărul   
şi codul formularului-tip 

 
1 Cerere de înregistrare a indicaţiei geografice 2146/FM/06.0/A/1/P/ 

2 Cerere de înregistrare a denumirii de origine  
 

2147/FM/06.0/A/1/P/ 

3 Cerere de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate  
 

2148/FM/06.0/A/1/P/ 
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50 de ani de la crearea sistemului internaţional
de înregistrare a denumirilor de origine

La 31 octombrie curent, s-au împlinit 50 de ani de la adoptarea Aranjamentului de la
Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea internaţională
a acestora. Evenimentului i-a fost consacrat Forumul internaţional „Indicaţii Geografice şi
Denumiri de Origine”, organizat de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale
(OMPI) şi Institutul Naţional de Proprietate Industrială (INPI) din Portugalia în zilele de
30-31 octombrie la Lisabona. În cadrul Forumului a avut loc un schimb de opinii privind
cele mai bune practici de implementare a sistemului de la Lisabona, importanţa acestuia,
tendinţele de dezvoltare şi necesitatea reformării sistemului în lumina ultimelor evoluţii în
domeniul protecţiei indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine la nivel internaţional.

Aranjamentul de la Lisabona, adoptat pe 31 octombrie 1958 în cadrul unei Conferinţe
diplomatice, a condus la crearea sistemului de protecţie şi înregistrare internaţională a
denumirilor de origine. Sistemul de la Lisabona, administrat de Biroul Internaţional al OMPI,
a intrat în vigoare la 25 noiembrie 1966 şi în prezent numără 26 de state membre, oferind
posibilitatea de a extinde protecţia denumirilor de origine în statele respective printr-o
procedură de înregistrare unică.

Republica Moldova este parte la Aranjamentul de la Lisabona pentru protecţia denumirilor
de origine şi înregistrarea internaţională a acestora (Legea Republicii Moldova nr. 1328-
XIV din 27 octombrie 2000), Aranjamentul fiind în vigoare pentru ţara noastră din 5 aprilie
2001. Statele membre ale Aranjamentului constituie Uniunea de la Lisabona care este o
Uniune specială  în conformitate cu art. 19 al Convenţiei de la Paris în cadrul Uniunii
Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. Aceste ţări se obligă să protejeze
pe teritoriul lor denumirile de origine ale celorlalte ţări membre ale Uniunii de la Lisabona,
recunoscute şi protejate în această calitate în ţara de origine şi înregistrate la Biroul
internaţional al OMPI.

Actualmente, în Republica Moldova protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor
de origine a produselor se efectuează în baza Legii privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, nr. 66-XVI din 27 martie
2008. Conform Legii, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este unica autoritate
care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecţie juridică indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate. AGEPI este autoritatea
competentă a Republicii Moldova în cadrul Uniunii de la Lisabona.
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2007), conform normei ST. 3

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

Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

CF Republica
Centrafricană

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

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania

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

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

pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland

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

Insulele Sandvici de
Sud

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

Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

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

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

de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

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

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

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

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

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

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

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

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

SU Uniunea Sovietică
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IV 
Mărci / Trademarks 

m 

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

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

P

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

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor 
şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică 
în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques 
internationales/WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul include toate datele referitoare la 
înregistrările internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte 
acţiuni ce se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul 
OMPI la adresa http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ sau http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ şi în 
biblioteca AGEPI pe suport DVD. 

 

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

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

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

The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the 
International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in 
French and English in the “Gazette OMPI des marques internationales/WIPO Gazette of International 
Marks”. The Official Bulletin includes all relevant data on new international registrations, renewals, 
subsequent designations as well as changes and other entries referred to the international 
registrations. The Official Bulletin is available for public on the WIPO site 
http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ or http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ and on the DVD carrier 
in the AGEPI library. 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI 

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

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul depozitului   

  Number of the application 

(220)  Data depozitului  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul depozitului cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data depozitului cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

(441)  Publicarea cererii neexaminate 

  Publication of the unexamined applications 

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

(511)  Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări 
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  Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services 

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

  Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the 
Figurative Elements of Marks (Vienna Classification) 

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

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

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului     

  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 examinate*/ 
Examined 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. 

Î 

Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea 
examinată, să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii. 

 

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

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

I 

Any person may oppose a registration of a trademark within the three months that follow the date of 
publishing the data concerning the examined application. 

 

 

 
* Cerere examinată - cerere de înregistrare a mărcii a cărei procedură de examinare de fond a fost realizată până 
la data de 2008.09.05, în conformitate cu prevederile Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor. 
** Examined application – the application for registration of a trademark the examination procedure of which was 
carried out before 2008.09.05, according to the provisions of the Law No. 588-XIII of  September 22, 1995 on 
Trademarks and Appellations of Origin. 
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(210) 014769 
(220) 2004.04.16 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "MOLDAVII", "МОЛДАВИИ". 
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(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; 
 

21   - sticlărie; 
 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 

 

35   - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale, 
demonstrarea produselor, promovarea produse-
lor (pentru terţi), publicitate, comercializarea pro-
duselor, gestionarea afacerilor comerciale; admi-
nistrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 019035 
(220) 2006.03.20 
(730) POIAN Petru, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 66, bloc 1, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "TORT", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, roşu, alb, negru, 
bordo. 

(511) NCL(8) 
30   - cafea, cacao, zahăr, făină şi preparate făcute 

din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, oţet, mirodenii. 

 

(531) CFE(5) 02.05.03; 02.05.21; 03.07.06; 26.05.14; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 019042 
(220) 2006.03.23 
(730) STEAUA-REDS S.A., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 30, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 019361 
(220) 2006.05.18 
(730) ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, CY 

29A, Annis Komninis Street, P.C. 1061,  
Nicosia, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
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de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; su-
porturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste 
materiale neincluse în alte clase; piei de ani-
male; geamantane şi valize; umbrele, umbrele 
de soare şi bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; 
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28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport neincluse în alte clase; ornamente pen-
tru pomul de Crăciun; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice. 

 

(531) CFE(5) 03.06.01; 03.06.03; 26.01.06; 26.07.25. 
 
 
 
(210) 019377 
(220) 2006.05.25 
(310) 30572045;  004773305 
(320) 2005.12.01;  2005.12.01 
(330) DE;  EM 
(730) MEDA AB, SE 

Box 906, SE-170 09 Solna, Suedia 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; cu excepţia pro-
duselor chimice de uz medical şi igienic; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale. 

 
 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.01. 
 
 
 
(210) 019459 
(220) 2006.06.19 
(730) MOLDCABLU S.R.L., casă de comerţ, MD 

Str. Coloniţa nr. 103, MD-2044, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi meta-
lice, seifuri; produse metalice care nu sunt 
incluse în alte clase; minereuri; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
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ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric, cu excepţia cablurilor, firelor şi conduc-
toarelor;  aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea şi reproducerea sunetelor sau imagi-
nilor; suporturi magnetice de înregistrare, 
discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparatele cu preplată; ca-
se înregistratoare, maşini de calculat, echi-
pament pentru prelucrarea informaţiei şi cal-
culatoare, extinctoare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de călătorii; 
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42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice. 

 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.05; 26.07.01; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 019512 
(220) 2006.06.23 
(730) Wyeth, US 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratamentul 

stărilor de menopauză şi postmenopauză la 
femei. 

 

 
 
 
(210) 019896 
(220) 2006.08.17 
(730) MARŢ Alexandru, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 1, bloc A, ap. 9,  
MD-7301, Cantemir, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea; prepa-
rate făcute din cereale, produse de patiserie, 
praf de copt; sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă de răcit; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020470 
(220) 2006.12.22 
(730) TELEDIXI S.R.L., MD 

Str. Nicolae Dimo nr.7, bloc 3, ap. 123,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 020502 
(220) 2006.12.21 
(730) GEANS-STIL S.R.L., MD 

Str. Matei Basarab nr. 7/5, of. 50, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
 

35   - comercializarea produselor din clasa 25. 
 

(531) CFE(5) 27.05.21; 28.05.00. 
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(210) 020859 
(220) 2007.03.12 
(730) EVENTIS MOBILE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, ap. 5, MD-2048, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „mobile”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 

şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

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

 

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

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană şi navală; 

 

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

 

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

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
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rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); materiale pentru perii; materiale pen-
tru întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici; sti-
clă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi 
faianţă neincluse în alte clase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau a materiale-
lor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

24   - ţesături şi articole textile neincluse în alte cla-
se; cuverturi de pat şi feţe de masă; 

 

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

 

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

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete mu-
rale, nu din materiale textile; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport neincluse în alte clase; ornamente pen-
tru pomul de Crăciun; 

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, neincluse în alte clase; animale vii; fruc-
te şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5)  02.01.23; 02.03.23; 04.05.05; 26.03.23. 
 
 
 



MD - BOPI 11/2008 (PARTEA II) TRADEMARKS 
 

(210) 020863 
(220) 2007.04.02 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii şi servicii de instalaţii, cu 
excepţia serviciilor de instalare, reglare şi de 
reparare a echipamentului de telecomunicaţii, 
a aparatelor şi instalaţiilor de birou, a aparate-
lor şi dispozitivelor electronice; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a 
programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 26.01.17; 26.01.18; 27.05.21; 29.01.12. 
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(210) 021060 
(220) 2007.04.12 
(730) EVENTIS MOBILE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, ap. 5, MD-2048, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde (pantone 375 

C), albastru (pantone 299 C). 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  
igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 
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06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi meta-
lice, seifuri; produse metalice care nu sunt 
incluse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); instrumente, altele 
decât cele acţionate manual, pentru agricultu-
ră, incubatoare pentru ouă; 

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

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

 

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

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-

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

 

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

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu ex-
cepţia pensulelor); materiale pentru perii; ma-
teriale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi 
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, 
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepţia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

24   - ţesături şi articole textile neincluse în alte cla-
se; cuverturi de pat şi feţe de masă; 

 

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

 

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

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete mu-
rale, nu din materiale textile; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport neincluse în alte clase; ornamente pen-
tru pomul de Crăciun; 

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, neincluse în alte clase; animale vii; fruc-
te şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.23; 26.01.04; 26.03.23; 26.11.12; 
29.01.13. 

 
 
 
 
 

(210) 021224 
(220) 2007.05.15 
(730) CARMEZ S.A., MD 

Str. Munceşti nr. 121, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CEAFĂ", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
29   - ceafă. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 021238 
(220) 2007.05.17 
(730) AKM-VETERAN S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 16, ap. 135, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GOLD", "RESERVE", 
"FINE", "999,9", cu excepţia executării grafi-
ce deosebite. 

(591) Culori revendicate: auriu. 
(511) NCL(9) 
14   - metale preţioase  şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate neincluse în alte 
clase; giuvaiere, bijuterii, ceasornicărie şi in-
strumente de cronometrat, toate produsele 
sus-menţionate cu conţinut de aur; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasa 14, servicii 
prestate de magazine de firmă pentru produ-
sele din clasa 14. 

 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.08; 27.05.11; 27.07.01; 
29.01.02. 
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(210) 021729 
(220) 2007.08.15 
(730) International Business Company "Nutritek 

International, Corp.", VG 
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, Insulele 
Virgine Britanice 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină, cu excepţia şerveţe-
lelor igienice; substanţe dietetice de uz medi-
cal, alimente pentru sugari; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru plom-
barea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea animale-
lor dăunătoare; fungicide, erbicide; 
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29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 021871 
(220) 2007.09.05 
(730) BASF SE, DE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - pesticide, în special preparate pentru distru-

gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 

(210) 021872 
(220) 2007.09.05 
(730) BASF SE, DE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - pesticide, în special preparate pentru distru-

gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021875 
(220) 2007.09.05 
(730) NUFARM, FR 

28, boulevard Camelinat, 92233 GENNE-
VILLIERS, Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse pentru distrugerea animalelor dăună-

toare; fungicide, erbicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021879 
(220) 2007.09.20 
(730) APTOLENT PLUS S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 31, MD-2060, Chişinău, Repu-
blica Moldova 
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(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "house", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.16; 01.03.19; 26.01.05; 26.03.04; 
26.03.05; 26.07.25; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 021908 
(220) 2007.09.18 
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; cu excepţia albuminei de uz ali-
mentar, albuşului, cazeinei alimentare, ouălor, 

ouălor în pudră, a cremei bătute, cipsurilor 
(cartofi), peltelei comestibile, gelatinei de uz 
alimentar, gălbenuşului, pectinei de uz ali-
mentar, supelor în praf, a bucăţilor de fructe. 

 

 
 
 
(210) 021953 
(220) 2007.09.20 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 

"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe conservate, congelate, uscate şi fierte, 

fructe glasate; marmelade, jeleuri, gemuri; unt 
de cacao; 

 

35   - comercializarea produselor alimentare şi a 
băuturilor şi promovarea vânzărilor pentru 
terţi, inclusiv servicii în domeniul comerţului 
cu amănuntul şi angro, organizarea iarmaroa-
celor comerciale, vânzări la licitaţie, burse de 
mărfuri; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii presta-
te de bufete, cafenele, cofetării, restaurante, 
restaurante cu  autoservire; servicii prestate 
de baruri. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021965 
(220) 2007.09.21 
(730) NOVEX PRIM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Andrei Doga nr. 28, ap. 12, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.07.02; 25.03.15; 26.03.23; 
27.05.24. 
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(210) 021980 
(220) 2007.09.21 
(730) MONUL Sergiu, MD 

Str-la Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi cul-
turale. 

 

 
 
 
(210) 021982 
(220) 2007.09.21 
(730) Zacrîtoe Acţionernoe Obscestvo "Natur 

Produkt International", RU 
Krepostnaya 23, Vyborg, Leningradskaya 
oblasti, 188800, Federaţia Rusă 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TM". 
(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical; alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; acaricide; aconitină; alcaloizi de uz me-
dical; algicide; aldehide de uz medical; amal-
game dentare de aur, amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar, aminoacizi de uz 
medical; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic, acetate de uz farmaceutic; ger-
micide; balsamuri de uz medical; bandaje 
igienice, bandaje pentru pansamente; biocide; 
brăţări de uz medical, brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasme de muştar, hârtie adezivă pentru cap-
cane pentru muşte, hârtie cu impregnaţie 
specială împotriva moliilor; vaselină de uz 
medical; vaccinuri; băi de oxigen; vată asepti-
că, antiseptică; vată higroscopică, vată de uz 
medical; substanţe dietetice de uz medical; 
substanţe de contrast radiologice de uz medi-
cal; substanţe nutritive pentru microorganis-
me; substanţe radioactive de uz medical; ni-
trat de bismut de uz farmaceutic; apă de meli-
să de uz farmaceutic; apă de mare pentru băi 
medicinale; ape minerale de uz medical, ape 
termale; fibre vegetale comestibile (nu pentru 
uz alimentar); ceară profilată de uz stomato-
logic; gaze de uz medical; gaiacol de uz far-
maceutic; hematogen, hemoglobină; hidras-
tină, hidrastinină; glicerină de uz medical; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medical; genţiană 
de uz farmaceutic; hormoni de uz medical; 
muştar de uz farmaceutic; cataplasme de 
muştar; nămoluri pentru băi, nămoluri medici-
nale; gume de mestecat de uz medical; bal-
sam de gurjun de uz medical; deodorante (cu 
excepţia celor de uz personal), deodorante 
pentru îmbrăcăminte sau articole textile; dias-
tază de uz medical; digitalină; aditive furajere 
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de uz medical; suplimente minerale alimenta-
re; aditive nutritive de uz medical; drojdie de 
uz farmaceutic; gelatină de uz medical; untură 
de peşte; izotopi de uz medical; insecticide; 
iod de uz farmaceutic, ioduri de uz farmaceu-
tic, ioduri ale metalelor alcaline de uz farma-
ceutic, iodoform; calomel; tartrat de uz farma-
ceutic, tartrat acid de uz farmaceutic; camfor 
de uz medical; capsule pentru medicamente, 
capsule de uz farmaceutic; candele de uz 
medical; creioane hemostatice, creioane anti-
negi, creioane caustice; carbonil (preparat  
antiparazitar); sodă caustică de uz farmaceu-
tic; catechu de uz farmaceutic; quassia (chini-
nă) de uz medical; quebracho de uz medical; 
oxigen de uz medical; acid galic de uz farma-
ceutic, acizi de uz farmaceutic; adezive pentru 
proteze dentare; benzi adezive de uz medical; 
cocaină; colodiu de uz farmaceutic; inele anti-
calus pentru picioare, inele antireumatice; 
bomboane de uz medical; scoarţă de angos-
tură de uz medical, scoarţă de copaci de uz 
farmaceutic, scoarţă de cedru (repelent), 
scoarţă de condurang de uz medical, scoarţă 
de croton, scoarţă de manglier de uz farma-
ceutic, scoarţă de mirobalan de uz farmaceu-
tic, scoarţă de copac de chinină de uz medi-
cal; rădăcini medicinale, rădăcini de rubarbă 
de uz farmaceutic; scamă de uz medical, 
amidon de uz dietetic sau farmaceutic; creo-
zot de uz farmaceutic; sânge de uz medical; 
culturi de microorganisme de uz medical sau 
veterinar; curare; lacuri dentare; lemn-dulce 
de uz farmaceutic; lactoză; plasturi  adezivi; 
preparate laxative; lecitină de uz medical; 
loţiuni de uz veterinar, loţiuni pentru câini, 
loţiuni de uz farmaceutic; magneziu de uz 
farmaceutic; linimente; unguente de uz far-
maceutic, unguente contra combustiilor sola-
re, unguente cu mercur, unguente antigel de 
uz farmaceutic; tifon pentru pansamente; ule-
iuri împotriva tăunilor, uleiuri medicinale, ulei 
de muştar de uz medical, ulei de camfor de uz 
medical, ulei de ricin de uz medical, ulei de 
terebentină de uz farmaceutic, ulei de mărar 
de uz medical;  mastic dentar; materiale abra-
zive stomatologice, materiale pentru ampren-
te dentare, materiale pentru plombarea dinţi-
lor; pansamente medicale, pansamente chi-
rurgicale; medicamente; remedii de uz veteri-
nar; medicamente seroterapeutice; medica-
mente pentru uz uman; medicamente stoma-
tologice; mentol; poţiuni medicinale; moles-
chin de uz medical; lapte albuminos; lapte de 
migdală de uz farmaceutic, lapte de matcă de 
uz medical; enzime lactice de uz farmaceutic; 
muşchi irlandez de uz medical; făină pentru 

alimentaţia copiilor, făină de uz farmaceutic, 
făină din seminţe de in de uz farmaceutic, 
făină de peşte de uz farmaceutic; bandă ade-
zivă pentru muşte; mentă de uz farmaceutic; 
seturi farmaceutice (portabile); băuturi dieteti-
ce de uz medical, băuturi din lapte de malţ de 
uz medical; narcotice; infuzii medicinale; tinc-
tură de iod, tinctură de eucalipt de uz medical, 
tincturi de uz medical; opiu; opodeldoc; de-
cocturi de uz farmaceutic; zgărzi antiparazita-
re pentru animale; bastonaşe de lemn-dulce 
de uz farmaceutic, beţişoare de sulf (dezinfec-
tant); chiloţi igienici pentru uz în incontinenţă; 
pectine de uz farmaceutic; scutece igienice 
pentru uz în incontinenţă; pepsine de uz far-
maceutic, peptone de uz farmaceutic; peroxid 
de hidrogen de uz medical; pilule de uz far-
maceutic; lipitori de uz medical; plasmă san-
guină; plasturi medicali; pansamente oftalmi-
ce de uz medical; cataplasme; comprese; 
pansamente scapulare chirurgicale; pernuţe 
pentru calozităţi; pernuţe folosite la alăptare; 
pomezi (alifii) de uz medical; pudră din gân-
daci de frasin (cantharides); pudră de piretru; 
centuri pentru absorbante igienice feminine; 
preparate antidiuretice; preparate antibacteri-
ene de uz medical şi veterinar; preparate bac-
teriologice de uz medical sau veterinar; bal-
samuri de uz medical; albumină de uz medi-
cal; preparate biologice de uz veterinar; pre-
parate biologice de uz medical; preparate 
veterinare; preparate de bismut de uz farma-
ceutic; preparate cu vitamine; preparate diag-
nostice de uz medical; preparate terapeutice 
pentru băi; preparate antihemoroidale; prepa-
rate pentru tratamentul căluşurilor osoase; 
preparate pentru facilitarea primei dentiţii; 
preparate pentru prelucrarea combustiilor; 
preparate fumigante de uz medical; preparate 
pentru organoterapie; preparate pentru îm-
prospătarea aerului; preparate pentru purifica-
rea aerului; preparate bronhodilatatoare; pre-
parate pentru sterilizarea solului; produse 
contra bătăturilor picioarelor; produse farma-
ceutice antimătreaţă; preparate antimicotice; 
preparate pentru distrugerea larvelor; 
dezinsectante; deratizante; preparate pentru 
distrugerea limaxului (melcilor fără casă); 
preparate antiparazitare; produse farmaceuti-
ce pentru îngrijirea pielii; preparate pentru 
curăţarea lentilelor de contact; preparate de 
var de uz farmaceutic; băi medicinale; prepa-
rate medicinale pentru creşterea părului; opia-
te; preparate anticriptogamice; preparate cu 
microelemente pentru uz uman sau animal; 
sulfamide (medicamente); produse farmaceu-
tice; preparate farmaceutice contra combusti-
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ilor solare; enzime de uz veterinar, enzime de 
uz medical; produse chimico-farmaceutice, 
preparate chimice de uz veterinar, preparate 
chimice pentru diagnosticul gravidităţii, prepa-
rate chimice de uz medical, produse chimice 
pentru prelucrarea cerealelor contaminate cu 
mălură; produse chimice pentru tratarea boli-
lor viţei de vie, produse chimice pentru trata-
rea miloiului, produse chimice pentru tratarea 
filoxerei, preparate chimice de uz farmaceutic; 
produse contra degerăturilor; preparate 
antimolie; coliruri; apă de plumb; conductori 
chimici pentru electrozi electrocardiografici; 
produse alimentare cu conţinut de albumine 
de uz medical; produse auxiliare de uz medi-
cal de prelucrare a cerealelor; absorbante 
igienice pentru femei, absorbante pentru chi-
loţi (produse igienice); radiu de uz medical; 
hidrat de cloral de uz farmaceutic; solvenţi 
pentru îndepărtarea plasturilor adezivi; soluţii 
vaginale; soluţii pentru lentile de contact; 
reagenţi chimici de uz medical sau veterinar; 
cauciuc de uz medical; cauciuc de uz dentar; 
gumă de mestecat de uz medical; repelente 
(pentru deparazitare cu fum); insectifuge 
(repelente); repelente pentru câini; şerveţele; 
pernuţe igienice, şerveţele impregnate cu 
loţiuni farmaceutice; sarsaparilla pentru uz 
medical; zahăr de uz medical; ceai antiastma-
tic; lumânări fumigante; supozitoare; seminţe 
de in de uz farmaceutic; ţigarete fără tutun de 
uz medical; sicativi de uz medical; siropuri de 
uz farmaceutic; terebentină de uz farmaceu-
tic; grăsime folosită la mulsoare, grăsimi de 
uz veterinar, grăsimi de uz medical; somnife-
re; bicarbonat de sodiu de uz farmaceutic; 
săruri pentru băi cu ape minerale, săruri pen-
tru băi curative, săruri de uz medical, săruri 
de potasiu de uz medical, săruri de sodiu de 
uz medical, săruri  mirositoare, săruri din ape 
minerale; malţ de uz farmaceutic; spermă 
pentru însămânţare artificială; alcool medici-
nal; aliaje de metale nobile de uz dentar; se-
cară cornută de uz farmaceutic; anestezice; 
antiseptice; analgetice; adjuvanţi de uz medi-
cal; astringenţi; vermifuge; dezinfectante de 
uz igienic, dezinfectante pentru closete chimi-
ce; preparate pentru supresia poftei de mân-
care de uz medical, preparate medicale pen-
tru reducerea greutăţii corporale; paraziticide; 
produse pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz 
medical; antipiretice; depurative; produse 
pentru spălarea animalelor; detergenţi de uz 
medical, produse pentru spălatul bovinelor, 
produse pentru spălatul câinilor; substanţe 
vezicante; creioane antimigrenoase; antiper-
spirante; antiperspirante pentru picioare; con-

traceptive chimice; produse antiparazitare; 
laxative; tonifiante (medicamente); substanţe 
cu acţiune în boli de nervi; digestive de uz 
farmaceutic; medii nutritive bacteriologice; 
steroizi; stricnină; seruri; pastile de amoniac; 
tampoane igienice pentru femei, tampoane 
pentru plăgi; timol de uz farmaceutic; ţesături 
chirurgicale; ierburi de fumat de uz medical; 
ierburi medicinale; sedative; implante chirur-
gicale (ţesuturi vii); chiloţi igienici pentru fe-
mei; cărbune de lemn de uz farmaceutic; mă-
rar de uz medical; porţelan pentru proteze 
dentare; fenol de uz farmaceutic; enzime de 
uz veterinar, enzime de uz medical, enzime 
de uz farmaceutic; formaldehidă de uz farma-
ceutic; fosfaţi de uz farmaceutic; chinină de uz 
medical; chinolină de uz medical; pâine diabe-
tică; cloroform; floare de sulf de uz farmaceu-
tic; ciment pentru copitele animalelor, ciment 
osos de uz chirurgical şi ortopedic, ciment 
dentar; ceaiuri din ierburi medicinale, ceaiuri 
de slăbire de uz medical; eucalipt de uz far-
maceutic; extracte de tutun (insecticide); ex-
tracte de hamei de uz farmaceutic; elixire 
(preparate farmaceutice); eteri de uz farma-
ceutic, esteri de uz farmaceutic, esteri de ce-
luloză de uz farmaceutic, eteri de celuloză de 
uz farmaceutic; jojoba (tablete antitusive); 
otravă pentru şobolani, otrăvuri, toxine bacte-
riene; jalapă; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; alginate alimentare, anşoa, ara-
hide tratate, albumine alimentare, bobi con-
servaţi, concentrate de bulion, bulionuri, holo-
turii, cu excepţia celor vii, mazăre conservată, 
ciuperci conservate, vânat tăiat, gelatină ali-
mentară, jeleu alimentar, grăsime de porc, 
substanţe grase pentru prepararea grăsimilor 
comestibile, amestecuri de grăsimi pentru 
tartine, grăsimi  comestibile, grăsimi de origi-
ne animală comestibile, stafide, icre, dulceaţă 
de ghimbir, iaurt, cazeină alimentară, varză 
murată, chefir (băutură de lapte), nuci de co-
cos uscate, grăsime de cocos, caltaboş, me-
zeluri, castraveciori muraţi în oţet, grăsime de 
oase comestibilă, măduvă osoasă comestibi-
lă, crevete (cu excepţia celor vii), crevete din-
ţate (cu excepţia celor vii), crochete, crisalide 
de viermi de mătase comestibile, cumâs (bău-
tură de lapte), languste (cu excepţia celor vii), 
somon, ceapă conservată, margarină, mari-
nadă din legume tăiate cu condimente pican-
te, marmelade, măsline conservate, unt de 
arahide, ulei de cocos, unt de cocos, ulei de 
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porumb, ulei de susan negru, ulei de măsline 
comestibil, ulei de palmier comestibil, ulei de 
miez de palmier comestibil, ulei de floarea 
soarelui comestibil, ulei de rapiţă comestibil, 
unt de frişcă, ulei de cruşăţea comestibil, unt 
de cacao, midii (cu excepţia celor vii), migdale 
mărunţite, moluşte (cu excepţia celor vii), lap-
te, zer, băuturi preparate din lapte cu predo-
minarea laptelui, produse lactate, jeleu de 
carne; conserve de carne, sosuri de carne, 
extracte de carne, carne, carne conservată, 
legume fierte, prăjite, coapte, legume  con-
servate, legume uscate, conserve de legume, 
sucuri de legume pentru prepararea bucate-
lor, supe de legume, clătite cu cartofi, măsline 
conservate, homari (cu excepţia celor vii), 
nuci tratate, pateuri de ficat, pectine alimenta-
re, testacee-moluşte (cu excepţia celor vii), 
ficat, murături în oţet, fructe şi pomuşoare 
fierte în sirop de zahăr, fructe fierte, produse 
din jambon de porc sărat, proteine alimentare, 
păsări (tăiate), cuiburi de păsări comestibile, 
polen de plante preparat în calitate de produs 
alimentar, raci (cu excepţia celor vii), crusta-
cee (cu excepţia celor vii), scoici comestibile 
(cu excepţia celor vii), uleiuri vegetale comes-
tibile, peşte (cu excepţia celui viu), peşte con-
servat, peşte sărat, clei de peşte (ihtiocol) 
comestibil, făină de peşte pentru folosire în 
alimentaţie, pană de peşte, conserve de peş-
te, produse alimentare preparate din peşte, 
salate de legume, salate de fructe, sardele, 
carne de porc, scrumbie, frişcă (produs lac-
tat), frişcă bătută, cremă de frişcă, boabe de 
soia conservate comestibile, brânză de soia, 
suc de tomate pentru prepararea bucatelor, 
carne sărată, crenvurşti, compoziţii pentru 
prepararea bulionului, compoziţii pentru pre-
pararea supelor, produse auxiliare, supe, 
caşcavaluri, enzime de cheag, pastă de toma-
te, suc de tomate pentru prepararea bucate-
lor, buruiene picante conservate, trufe con-
servate, ton, stridii (cu excepţia celor vii), 
curmale, pulpă de fructe, jeleu de fructe, 
compoturi de fructe, conserve de fructe, fructe 
congelate, fructe glasate, fructe conservate, 
fructe conservate în spirt, coajă rasă de fruc-
te, fructe glasate, linte conservată, cipsuri 
(cartofi crocanţi), cipsuri de fructe, extracte de 
alge comestibile, albuş de ouă, gălbenuş de 
ouă, praf de ouă, ouă de melci comestibile, 
ouă; 
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30   - cacao. 
 

(531) CFE(5) 05.03.13; 24.17.21; 26.01.15; 26.04.10; 
28.05.00; 29.01.12. 

 

(210) 021999 
(220) 2007.10.02 
(730) LARICE S.R.L., MD 

Str. Ginta Latină nr. 15/2, of. 13, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Make Up & Cosmetic 
Shops", "center", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roz, gri, alb. 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 26.02.01; 27.05.11; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022027 
(220) 2007.10.10 
(730) AVANTA S.R.L., firmă de producţie şi co-

merţ, MD 
Calea Ieşilor nr. 10/1, MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; construc-

ţii nemetalice transportabile; 
 

20   - mobile, produse (necuprinse în alte clase) din 
lemn; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.11. 
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(210) 022031 
(220) 2007.10.02 
(730) KURARAY CO., LTD., JP 

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama Pre-
fecture, Japonia 

(540)  
 
 

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; elastomeri în stare 
brută; adezivi (materiale de lipit) destinaţi in-
dustriei; îngrăşăminte pentru pământ; compo-
ziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi 
sudura metalelor; produse chimice destinate 
conservării alimentelor, materiale tanante. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022040 
(220) 2007.10.09 
(730) SAVOR-PAPIR S.R.L., MD 

Str. A. Suvorov nr. 119, ap. 55, MD-3200, 
Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

35   - lucrări de birou. 
 

 

(210) 022051 
(220) 2007.10.16 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; toa-
te serviciile sus-menţionate, cu excepţia pro-
movării vânzărilor; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi alte băuturi; servicii prestate de 
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi; 
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine; 
servicii de cazare şi servicii hoteliere. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
(210) 022052 
(220) 2007.10.16 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; toa-
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te serviciile sus-menţionate, cu excepţia pro-
movării vânzărilor; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi alte băuturi; servicii prestate de 
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi; 
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine; 
servicii de cazare şi servicii hoteliere. 

 

(531) CFE(5) 01.15.25; 03.07.01; 03.07.16; 27.03.03; 
28.05.00. 
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(210) 022172 
(220) 2007.10.30 
(730) ALFA AGIL S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ELECTRONICA". 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022182 
(220) 2007.11.05 
(730) WETRADE S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD 
Str. Grenoble nr. 128, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

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; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; cu excepţia serviciilor pres-
tate de brokeri la burse; 

 

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) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022202 
(220) 2007.10.31 
(730) PIT Yevheniy, UA 

ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,  
Ucraina 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasa 16. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 022204 
(220) 2007.11.01 
(730) MOISEEV Stanislav, MD 

Str. Stamati nr. 10, MD-4300, Căuşeni, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

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

cu excepţia compilării informaţiei în baze de 
date, gestiunii fişierelor electronice, sistemati-
zării informaţiei în baze de date, toate aceste 
servicii referindu-se la domeniul medicinei; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 25.07.06; 26.01.02; 26.01.05; 26.04.06. 
 
 
 
(210) 022234 
(220) 2007.11.12 
(730) EŞANU Dorian, MD 

Bd. Traian nr. 17, bloc 1, ap. 94, MD-2063, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022243 
(220) 2007.11.27 
(730) COVAL & CO S.R.L., MD 

Str. Mihai Viteazul nr. 3, MD-7301, Cantemir, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasele 29 şi 32, 
servicii prestate de magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 05.13.08; 25.01.09; 25.01.10; 28.05.00; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 022261 
(220) 2007.11.14 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "2", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: mov, verde, portocaliu. 
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(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; suporturi de înregistrare magnetice, dis-
curi acustice; distribuitoare automate şi me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei şi calcula-
toare; extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 20.05.11; 20.05.16; 27.07.24; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022263 
(220) 2007.11.14 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-

tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

16   - carton şi produse din carton, necuprinse în 
alte clase; produse de imprimerie; articole 
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi 
(materiale de lipit) pentru papetărie sau me-
naj; materiale pentru artişti; pensule; maşini 
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobi-
lelor); materiale de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); 
caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022435 
(220) 2007.12.04 
(730) GHERBOVEI SVETLANA, întreprindere 

individuală, MD 
Str. Socoleni nr. 11, ap. 35, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

galben, albastru, roz, cafeniu. 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 
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(540)  35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; toa-
te serviciile sus-menţionate, cu excepţia pro-
movării vânzărilor de cosmetice. 

 
 

 

 

(531) CFE(5) 02.05.03; 02.05.04; 04.05.01; 05.07.04; 
27.05.03; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 022453 
(220) 2007.12.17 
(730) CONSTANTINOV Victor, MD 

Str. Vinica nr. 44, MD-3805, UTA Găgăuzia, 
Comrat, Republica Moldova  

(540)   
 (511) NCL(9) 
 35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.05.05; 07.05.08; 21.01.13; 27.05.01. 
  
 

 (591) Culori revendicate: galben, verde, violet, al-
bastru, roşu, portocaliu, cafeniu.  

(210) 023446 (511) NCL(9) 
(220) 2008.05.07 35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; (730) ILCENCO Vsevolod, MD 
Bd. Dacia nr. 60, bloc 5, ap. 9, MD-2043,   

43   - servicii de alimentaţie publică. 
Chişinău, Republica Moldova  

(531) CFE(5) 24.05.01; 24.05.03; 27.03.15; 27.07.01; 
29.01.15. (540)  

  
  

  
 (210) 022454 

(220) 2007.12.17  
(730) CONSTANTINOV Victor, MD (511) NCL(9) 

Str. Vinica nr. 44, MD-3805, UTA Găgăuzia, 
Comrat, Republica Moldova 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
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Cereri de înregistrare / 
Applications for registration 

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

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

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

 

 

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

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

Any interested person may to file with AGEPI the reasoned observations concerning rejection of the 
filed application in accordance with the Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition against 
registration of a trademark on the ground of provisions of the Art. 8 of the Law within three months 
following the date of publishing the data concerning the filed application. 
 
 
 
 
 

Î 

I 
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(210) 016988 
(220) 2005.05.16 
(730) MIREX GRUP S.R.L., societate comercială, 

MD 
Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 021835 
(220) 2007.09.03 
(730) Fruit Shippers Limited, BS 

3rd Floor, Charlotte House, Charlotte Street, 
P.O.Box N-10051, Nassau, Bahamas 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, albastru. 
(511) NCL(9) 
29   - fructe şi legume conservate, uscate, fierte şi 

congelate; 
 

31   - fructe şi legume proaspete; banane; 
 

32   - băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri 
de fructe. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.15; 26.02.03; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 021836 
(220) 2007.09.03 
(730) Fruit Shippers Limited, BS 

3rd Floor, Charlotte House, Charlotte Street, 
P.O.Box N-10051, Nassau, Bahamas 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe şi legume conservate, uscate, fierte şi 

congelate; 
 

31   - fructe şi legume proaspete; banane; 
 

32   - băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri 
de fructe. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.15; 26.02.03. 
 
 
 
(210) 022275 
(220) 2007.11.13 
(730) SIGMA STORE S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str-la Teatrului nr. 2, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 
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16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
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 (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 

 
 
(210) 022634 
(220) 2007.12.25 
(730) JANTÎC Nicolae, MD 

Str. N. Trifan nr. 84, MD-5320, Slobozia Mare, 
Cahul, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022763 
(220) 2008.01.26 
(730) AVORNIC Gheorghe, MD 

Str. Trifan Balta nr. 1, MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022797 
(220) 2008.02.04 
(730) GALACPRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25, of. 116, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022798 
(220) 2008.02.04 
(730) GALACPRIM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 25, of. 116, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor. 
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(210) 022800 
(220) 2008.01.31 
(730) CLASSIC LINE S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 20, MD-3909, Cahul, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului. 
 

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

 

 
 
 
(210) 022801 
(220) 2008.02.20 
(730) OLIMP S.R.L., firmă de producţie, MD 

Str. Lenin nr. 1/1, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 022802 
(220) 2008.02.18 
(730) VISMOS S.A., combinat de vinuri 

spumante şi de marcă, întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: elementele verbale 
şi cifrele, cu excepţia "БЕЛЫЙ АГАТ" şi 
executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice tari; 
 

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

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.10. 
 
 
 
(210) 022803 
(220) 2008.02.01 
(730) TÎMCIC Vitalie, UA 

Str. Dvoreanscaia nr. 8, ap. 2, 65023, 
Odesa, Ucraina 

(540)  
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(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.13.07; 05.13.08; 25.01.09; 25.01.10; 
26.04.02; 28.05.00. 

 

 
 
 
(210) 022804 
(220) 2008.02.01 
(730) BREAHNA Tatiana, MD 

Bd. Moscova nr. 13, bloc 3A, ap. 18,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022805 
(220) 2008.02.01 
(730) BREAHNA Tatiana, MD 

Bd. Moscova nr. 13, bloc 3A, ap. 18,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022806 
(220) 2008.02.01 
(730) BREAHNA Tatiana, MD 

Bd. Moscova nr. 13, bloc 3A, ap. 18,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022807 
(220) 2008.02.04 
(730) SALVAŢI COPIII - MOLDOVA, organizaţie, 

MD 
Str. Constantin Stere nr.1, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.23; 02.05.23; 04.05.03; 04.05.05. 
 
 

32 



M+RCI  MD - BOPI 11/2008 (PARTEA II)  

(210) 022808 
(220) 2008.02.08 
(730) DINA COCIUG S.R.L., societate comercială, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, metalic, au-

riu. 
(511) NCL(9) 
16   - produse de imprimerie; fotografii; papetărie; 

materiale de instruire sau învăţământ (cu 
excepţia aparatelor); publicaţii tipărite, în 
special ziare, reviste, almanahuri, atlase, cărţi, 
manuale, broşuri, prospecte; calendare, 
reproduceri grafice; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
intermediere, colectarea, recepţionarea, răs-
pândirea mesajelor scrise; publicarea textelor 
publicitare; susţinerea vânzărilor; studiul pie-
ţei; investigaţii pentru afaceri; răspândirea 
informaţiei comerciale; cronica publicitară; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale 
sau publicitare; participarea la expoziţii, acţi-
uni de promovare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; organizarea simpozioanelor, 
conferinţelor, prezentărilor, trainingurilor, cla-
selor, sesiunilor de instruire; editarea cărţilor; 
organizarea competiţiilor; organizarea concur-
surilor; oferirea informaţiilor referitoare la afa-
ceri, publicarea textelor; 

 

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 calcula-
toarelor şi a programelor de calculator; ser-
vicii ale asociaţiilor profesionale, promovarea 
intereselor asociaţiilor profesionale; prestarea 
serviciilor de consultanţă tehnică, conceperea 
standurilor pentru expoziţii. 

 

(531) CFE(5) 14.01.01; 27.03.15; 28.05.00; 29.01.14. 
 
 
 
 

(210) 022809 
(220) 2008.02.05 
(730) LPP Spółka Akcyjna, PL 

ul. Łąkowa 39/44 80-769, Gdańsk, Polonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, verde. 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - vânzarea cu amănuntul şi angro a îmbrăcă-
mintei, încălţămintei şi articolelor care ser-
vesc la acoperirea capului. 

 

(531) CFE(5) 06.07.05; 07.01.08; 07.01.12; 25.03.01; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 022810 
(220) 2008.02.05 
(730) VENDOSTAR S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 22, bloc 2, of. 206,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 
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16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.02; 01.01.10. 
 

 

 
 
(210) 022811 
(220) 2008.02.08 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022812 
(220) 2008.02.04 
(730) Chengdu Huawei Science & Technology 

Co., Ltd., CN 
Qingshui River Zone, West Hi-Tech Zone, 
Chengdu, China 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - sistem de securitate între o reţea şi Internet; 

reţea virtuală de securitate; poartă între reţe-
lele locale pentru realizarea controlului; sistem 
de detecţie a intruziunii; instrumente/mijloace 
de memorie; discuri de calcul; aparate de 
prelucrare a datelor; memorii de calculatoare; 
programe de operare înregistrate pe calcula-
tor; echipamente periferice pentru calculator; 
software înregistrate pe calculator; cuploare 
(echipament de prelucrare a datelor); purtă-
toare de date magnetice; codificatoare mag-
netice; dispozitive de înregistrare cu bandă 
magnetică pentru calculatoare; monitoare 
(hardware de calculatoare); monitoare (pro-
grame de calculator); discuri optice; proce-
soare (dispozitive centrale de prelucrare); 
programe de calculator (software încărcabile). 

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 022813 
(220) 2008.02.05 
(730) TOFAN Alexandru, MD 

Str. Durleşti nr. 11, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 

reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acus-
tice; case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 022815 
(220) 2008.02.05 
(730) Elan Pharma International Limited, IE 

Monksland, Athlone Co., Westmeath, Irlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 022816 
(220) 2008.02.05 
(730) ŞTERBEŢ Nicolae, MD 

Str. L. Blaga nr. 7, MD-3400, Hînceşti, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022817 
(220) 2008.02.05 
(730) ARTMASTER S.R.L., MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 9/2, ap. 49, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

cercetări de marketing, inclusiv sondaje de 
opinie a consumatorilor, organizarea comer-
ţului angro şi cu amănuntul; 

 

42   - design artistic; servicii în domeniul esteticii 
industriale; design al ambalajelor. 

 

(531) CFE(5) 25.05.03; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 022818 
(220) 2008.02.05 
(730) ARTMASTER S.R.L., MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 9/2, ap. 49, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cercetări de marketing, inclusiv sondaje de 
opinie a consumatorilor, organizarea comer-
ţului angro şi cu amănuntul; 

 

42   - design artistic; servicii în domeniul esteticii 
industriale; design al ambalajelor. 

 

 

 
 
(210) 022819 
(220) 2008.02.05 
(310) m2007 19068 
(320) 2007.11.06 
(330) UA 
(730) MEY ALKOLLŰ IÇKILER SANAYI VE 

TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
Buyukdere Caddesi No: 71 Kat: 1 Maslak 
Istanbul, Turcia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: elementele verbale, 
cu excepţia "YENI", "YR" şi executării grafice 
deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, albastru-

închis, argintiu. 
(511) NCL(9) 
33   - rachiu. 

 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.07.01; 24.01.15; 24.01.19; 
27.05.22; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 022820 
(220) 2008.02.05 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 14, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "VODKA", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 24.17.05; 27.05.14; 28.07.00. 
 
 
 
(210) 022821 
(220) 2008.02.27 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor din clasa 11; 
servicii prestate de magazine. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 022822 
(220) 2008.02.27 
(730) VOLCU Oleg, MD 

Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 
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(210) 022823 
(220) 2008.02.25 
(730) DIMECON 11 S.A., MD 

Str. Industrială nr. 46, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 15.01.19; 27.03.15; 27.07.24. 
 
 
 
(210) 022824 
(220) 2008.02.28 
(730) ORHEI-VIT S.A., MD 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, auriu, auriu-închis, 

roz, roşu, albastru-deschis, albastru-închis, 
verde-deschis, verde-închis, gri. 

(511) NCL(9) 
05   - alimente dietetice pentru copii, alimente 

pentru copii în formă de sucuri, pireuri, paste 
alimentare din fructe şi legume, deserturi din 
fructe şi legume, pireuri cu pulpă din fructe şi 
legume, băuturi naturale din fructe şi legume 
pentru alimentarea copiilor; 

 

29   - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; 
jeleuri, dulceţuri, compoturi pentru copii; 

 

30   - ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, făină 
şi preparate făcute din cereale, pâine, 
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, 
miere, sosuri, mirodenii destinate copiilor; 

 

32   - băuturi şi sucuri din fructe şi legume, siropuri 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 

 

35   - publicitate, promovarea produselor din clasele 
05, 29, 30, 32, gestiunea afacerilor comer-
ciale, exploatarea întreprinderilor pentru 
comercializarea acestora, administrare 
comercială, lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 25.03.01; 27.05.14; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 022825 
(220) 2008.02.12 
(730) DEKART S.R.L., companie, MD 

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

(540)  
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(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare. 

 

 

 

 
 
(210) 022826 
(220) 2008.02.12 
(730) EXTRAMOBILE S.R.L., MD 

Str. Albişoara nr. 84/2, ap. 28, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului. 

 

 
 
 
(210) 022827 
(220) 2008.02.12 
(730) EXTRAMOBILE S.R.L., MD 

Str. Albişoara nr. 84/2, ap. 28, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.23; 22.05.01; 25.01.09. 
 
 
 
(210) 022828 
(220) 2008.02.06 
(730) MORARI Diana, MD 

Str. Independenţei nr. 17, MD-4212, 
Antoneşti, Ştefan Vodă, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022829 
(220) 2008.02.21 
(730) PINTURA CONS S.R.L., MD 

Str. Munceşti nr. 89, of. 3, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
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38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 022830 
(220) 2008.02.11 
(730) MEDIA SECURITY S.R.L., MD 

Str. Colina Puşkin nr. 4, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.03.15; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022831 
(220) 2008.02.20 
(730) DIMOVA Natalia, MD 

Str. Costiujeni nr. 3, bloc 1, ap. 42, MD-2011, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.23; 02.05.03; 02.05.23; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022832 
(220) 2008.02.15 
(730) UN DOLAR S.R.L., MD 

Str. Petricani nr. 21, bloc 7, MD-2059, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou şi 
servicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 
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39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

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

 

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

 

 

(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.11; 27.07.01. 
 
 
 
(210) 022833 
(220) 2008.02.15 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Petricani nr. 21, bloc 7, MD-2059, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou şi 
servicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.10; 01.01.15; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022834 
(220) 2008.02.12 
(730) CORDELEAN Ludmila, MD 

Str. Ion Nistor nr. 49, MD-2009, Chişinău, 
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; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea îmbrăcămintei, încălţămintei 
şi a articolelor care servesc la acoperirea 
capului; operaţii de export-import; servicii 
prestate de magazine specializate. 

 

 
 
 
(210) 022835 
(220) 2008.02.12 
(730) CORDELEAN Ludmila, MD 

Str. Ion Nistor nr. 49, MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - încălţăminte, articole care servesc la 

acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea încălţămintei şi a articolelor 
care servesc la acoperirea capului; operaţii de 
export-import; servicii prestate de magazine 
specializate. 
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(210) 022837 
(220) 2008.02.15 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlărie; recipiente din sticlă şi mase plastice 

pentru îmbutelierea berii şi a băuturilor răco-
ritoare; 

 

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; 
organizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări 
angro şi cu amănuntul; operaţii de export-
import; comercializarea băuturilor răcoritoare 
şi alcoolice; servicii prestate de magazine 
specializate. 
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(531) CFE(5) 05.07.02; 05.11.15; 19.07.01. 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 022838 
(220) 2008.02.15 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlărie; recipiente din sticlă şi mase plastice 

pentru îmbutelierea berii şi a băuturilor 
răcoritoare; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări 
angro şi cu amănuntul; operaţii de export-
import; comercializarea băuturilor răcoritoare 
şi alcoolice; servicii prestate de magazine 
specializate. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.11.15; 19.07.01; 19.07.20. 
 
 
 
(210) 022841 
(220) 2008.02.15 
(730) NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(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) 022842 
(220) 2008.02.15 
(730) NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
 
(210) 022843 
(220) 2008.02.11 
(730) Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 

US 
6929 North Lakewood Avenue, Suite 100, 
Tulsa, Oklahoma 74117-1808, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - închiriere de vehicule şi servicii de rezervare; 

servicii de leasing. 
 

(531) CFE(5) 24.07.23; 24.17.02; 26.11.03; 26.11.13. 
 

(210) 022844 
(220) 2008.02.11 
(730) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY 

COMPANY, KR 
199-1 Cheongcheon - 2Dong, Bupyung - Gu, 
Incheon, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - mijloace de transport cu motor, motoare 

pentru vehicule, părţi şi accesorii pentru 
produsele sus-menţionate. 

 

 
 
 
(210) 022846 
(220) 2008.02.12 
(730) NICONTAX GRUP S.R.L., MD 

Str. N. Titulescu nr. 53/1, ap. 27, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 02.01.23; 04.05.03; 04.05.05; 26.03.04; 
26.03.23. 
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(210) 022848 
(220) 2008.02.12 
(730) CORDELEAN Ludmila, MD 

Str. Ion Nistor nr. 49, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea încălţămintei, îmbrăcămintei 
şi a articolelor care servesc la acoperirea 
capului; operaţii de export-import; servicii 
prestate de magazine specializate. 
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(210) 022849 
(220) 2008.02.12 
(730) GOLOBORODICO Ina, MD 

Str. Cornului nr. 3, bloc 2, ap. 8, MD-2008, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-

deschis, alb. 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.00; 27.05.02; 29.01.12. 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 022850 
(220) 2008.02.13 
(730) BUGEACAGROTEHSERVICE S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Octombrie nr. 11, MD-6116, Tomai, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră; 
 

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

 

37   - reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 18.01.08; 18.01.23; 27.03.15; 27.05.19. 
 
 
 
(210) 022851 
(220) 2008.02.12 
(310) 6233387 
(320) 2007.08.21 
(330) CN 
(730) Lenovo (Beijing) Limited, CN 

No. 6, Chuangye Road, Shangdi Information 
Industry Base, Haidian District, Beijing, 
100085, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
 

09   - software de calculator (înregistrate); echipa-
mente periferice pentru calculatoare; scanere 
(echipament pentru prelucrarea informaţiei). 
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(210) 022852 
(220) 2008.02.19 
(730) PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., MD 

MD-6225, Grigorăuca, Sângerei, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 022853 
(220) 2008.02.19 
(730) PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., MD 

MD-6225, Grigorăuca, Sângerei, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

 
 
 
(210) 022854 
(220) 2008.02.19 
(730) PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., MD 

MD-6225, Grigorăuca, Sângerei, Republica 
Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

 
 
 
(210) 022857 
(220) 2008.03.04 
(730) HENDRIX BAIL S.R.L.,  întreprindere 

mixtă, MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 2, of. 3, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor. 
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(210) 022858 
(220) 2008.02.14 
(730) ORIZONT S.A., MD 

Str. Uzinelor nr. 171, bloc 2, MD-2036,  
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 
nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; servicii prestate 
de magazine. 

 

(531) CFE(5) 03.07.08; 26.01.11; 26.07.05. 
 
 
 
(210) 022859 
(220) 2008.02.14 
(730) ORIZONT S.A., MD 

Str. Uzinelor nr. 171, bloc 2, MD-2036,  
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, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice tran-
sportabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi ser-
vicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calcula-
toarelor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.11.02; 26.11.12. 
 
 
 
(210) 022860 
(220) 2008.02.26 
(730) POSTICA Vladimir, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 81, bloc 2, ap. 68,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; 
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12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 022862 
(220) 2008.02.13 
(730) Trommsdorff GmbH und Co. KG, DE 

Trommsdorffstrasse 2-6, 52477 Alsdorf,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice şi veterinare; prepara-

te de uz medical; preparate dietetice de uz 
medical, suplimente alimentare dietetice de 
uz medical; 

 

29   - suplimente alimentare dietetice de uz neme-
dical, incluse în această clasă; 

 

30   - suplimente alimentare dietetice de uz neme-
dical, incluse în această clasă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022863 
(220) 2008.02.13 
(730) Celgene Corporation, a Delaware corpora-

tion, US 
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 
07901, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
 
 

(210) 022864 
(220) 2008.02.13 
(730) Celgene Corporation, a Delaware corpora-

tion, US 
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 
07901, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022865 
(220) 2008.02.13 
(730) OOO "NIDAN-GROSS", RU 

2, 1 st Pokrovsky proezd, Kotelniki, Moskow 
region, 140053, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; nectare de fructe; siropuri şi alte prepa-
rate pentru fabricarea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022866 
(220) 2008.02.14 
(730) TJ  FOOTWEAR (UK) LIMITED, GB 

High Point, Thomas Street, Taunton, Somer-
set, TA2 6HB, Regatul Unit 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, vişiniu. 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie, inclusiv: bastoane pentru munte; por-
tofele; porthărţi; dârlogi (hăţuri); garnituri de 
harnaşament; piese din cauciuc pentru scări 
de şa; pieii de căprioară, cu excepţia celor 
pentru curăţare; umbrele; parasolare; serviete 
(marochinărie); mape pentru documente; arti-
cole de şelărie; cadre de umbrele sau de um-
brele de soare; cadre pentru genţi de mână; 
valve din piele; bice; imitaţii de piele; piele 
brută sau semiprelucrată; înlocuitori de piele; 
huse de arc din piele; inele pentru umbrele; 
cutii din piele pentru pălării; cutii din piele sau 
din imitaţie de piele; cutii, casete din fibre 
vulcanizate; portmonee; pungi de bani împleti-
te; legături pentru şei; crupoane; oblâncuri de 
şa; săculeţe (învelitori, pungi) din piele pentru 
ambalaj; muşama (imitaţie de piele); genun-
chiere pentru cai; botniţe; căpestre; casete 
pentru articole de toaletă, numite „vanity 
cases"; şnururi de piele; îmbrăcăminte de 
mobilă din piele; maţe pentru cârnaţi; îmbră-
căminte pentru animale; garnituri din piele 
pentru mobile; zgărzi pentru animale; zgărzi 
pentru câini; mape pentru partituri; eşarfe 
pentru transportul copiilor mici; membrane 
pentru separarea foiţelor de aur; bice cu mai 
multe curele (bice); căptuşeală pentru şei de 
călărie; potcoave; chingi din piele; învelitori 

din piele (blănuri); cergi pentru cai; banduliere 
(curele) din piele; blănuri (piei de animale); 
raniţe; curele din piele; curelărie; curele de 
harnaşament; curele de patine; curele din 
piele (şelărie); barete din piele pentru legat 
sub bărbie; trăgători de şa; mânere de umbre-
lă; mânere de bastoane; mânere de valize; 
rucsacuri; saci de voiaj; şei pentru cai; plase 
pentru provizii; arcuri pentru umbrele; scări de 
şa; saci pentru alpinişti; truse de voiaj (maro-
chinărie); rucsacuri pentru purtat şi pentru 
transportat copii; huse pentru îmbrăcăminte, 
pentru voiaj; poşete; truse de scule, din piele 
(goale); genţi cu rotile; saci de plajă; saci de 
sport; saci de camping; sacoşe pentru provi-
zii; genţi pentru şcolari; serviete pentru şco-
lari; ghiozdane; cufere de voiaj; casete din 
piele sau înlocuitori; desagi pentru hrana cai-
lor; frâie fără zăbală; bastoane; tije de umbre-
lă; scaune-baston; zăbale (harnaşament); 
frâie (harnaşamente); hamuri pentru animale; 
harnaşamente; portchei (marochinărie); etu-
iuri pentru chei (marochinărie); gâtare pentru 
hamuri la cai; valize; genţi; genţi pentru do-
cumente; huse de şa pentru cai; huse pentru 
umbrele; şevro; piei finisate; piei de animale; 
piei de bovine; lese din piele; apărătoare de 
ochi (harnaşament); tolbe de vânătoare; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului, inclusiv; văluri 
(îmbrăcăminte); bandane; lenjerie de corp; 
desu-uri (lenjerie de corp); corsete; ghene 
(lenjerie de corp); combinezoane (lenjerie de 
corp); lenjerie de corp sudorifugă; bluze; blu-
zoane de pânză groasă; boa (eşarfe din pe-
ne); body-uri; botine; pantaloni scurţi; panta-
loni; încălţăminte de fotbal; sutiene; gulere de 
haină (îmbrăcăminte); gulere false; plătci de 
cămăşi; voalete; voaluri (îmbrăcăminte); ga-
loşi; cravate; lavaliere; jambiere; ghetre; ca-
râmbi de cizme; jiletci; maiouri de corp; galan-
terie; tocuri; chiloţi; glugi (îmbrăcăminte); car-
case de pălării; batiste de buzunar; buzunare 
de haine; basmale, baticuri; cozoroace (arti-
cole pentru acoperirea capului); colanţi; com-
binezoane (îmbrăcăminte); combinezoane de 
schi nautic; pieptare (lenjerie); costume; cos-
tume de baie; costume de bal mascat; costu-
me de plajă; veste; veste de pescar; livrele; 
camizoluri; tricouri; manşete (îmbrăcăminte); 
plastroane de cămăşi; bluze cu guler; mantile; 
mantouri; măşti pentru dormit; blănuri (îmbră-
căminte); mânecuţe; mitene; mitre (îmbrăcă-
minte); manşoane (îmbrăcăminte); saci îm-
blăniţi pentru picioare, neîncălziţi electric; 
talonete pentru încălţăminte; bărbiţe pentru 
copii, altele decât din hârtie; bavete, cu ex-
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cepţia celor din hârtie; etole (blănuri); bentiţe 
de protecţie pentru urechi; şosete; sandale de 
baie; papuci de baie; încălţăminte de plajă; 
încălţăminte de sport; pantofi de sport; încăl-
ţăminte de schi; încălţăminte; îmbrăcăminte 
din hârtie; haine de stradă; confecţii; îmbră-
căminte pentru automobilişti; îmbrăcăminte 
pentru ciclişti; echipament de gimnastică; 
gabardine (îmbrăcăminte); jachete tricotate 
(îmbrăcăminte); articole de îmbrăcăminte din 
imitaţie de piele; articole de îmbrăcăminte din 
piele; tricoturi (îmbrăcăminte); uniforme; îm-
brăcăminte; articole de îmbrăcăminte; ele-
mente metalice pentru încălţăminte; podoabe 
purtate de preoţii catolici pe braţul stâng în 
timpul liturghiei; surtuce (îmbrăcăminte); pal-
toane; pardesiuri; parkas (mantouri scurte 
3/4); scutece din materiale textile; pelerine; 
mănuşi (articole de îmbrăcăminte); pijamale; 
chiloţi de baie; fulare; rochii; impermeabile; 
bentiţe pentru cap; jartiere; jartiere pentru 
şosete bărbăteşti; suporturi pentru şosete; 
căptuşeli confecţionate (părţi de îmbrăcămin-
te); apărătoare contra transpiraţiei; tălpi; bre-
tele; bocanci; centuri (îmbrăcăminte); centuri 
pentru păstrarea banilor (îmbrăcăminte); gar-
nituri de scutece; dispozitive antiderapante 
pentru încălţăminte; pulovere; talonete pentru 
ciorapi; rame de încălţăminte; patrafire; că-
măşi; saboţi (încălţăminte); sandale; cizme; 
sariuri; pulovere groase; căpute de încălţă-
minte; branţuri; togi; slipuri; pantofi de gim-
nastică; papuci de casă; papuci; turbane; be-
rete; scufii (bonete); bonete; caschete; pălării; 
articole pentru acoperirea capului; jobene; 
şorţuri (îmbrăcăminte); halate de baie; capoa-
te; bombeuri de încălţăminte; căşti de duş; 
ciorapi; ciorapi sudorifugi; şaluri; pălării de 
hârtie; calote de pălării; bonete de baie; eşar-
fe; crampoane pentru încălţăminte de fotbal; 
scutece-chilot; barete pentru fixarea sub talpă 
a pantalonilor; şube; espadrile; fuste; jupoane. 

 

(531) CFE(5) 05.03.16; 05.13.07; 05.13.08; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022867 
(220) 2008.02.14 
(730) Orange Personal Communications Ser-

vices Limited, GB 
St. James Court, Great Park Road, Almonds-
bury Park, Bradley Stoke, Bristol, Regatul 
Unit 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi 
instrumente de comunicaţie şi telecomunica-
ţie; aparate şi instrumente electrice şi electro-
nice toate pentru procesarea, înregistrarea, 
păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recep-
ţia datelor; aparate şi instrumente pentru în-
registrarea, transmiterea, amplificarea sau 
reproducerea sunetului, imaginilor, informaţiei 
sau a datelor codificate; camere de luat ve-
deri; aparate, instrumente şi echipament de 
fotografiat; aparate, instrumente şi echipa-
ment pentru procesarea imaginilor; aparate şi 
instrumente de televiziune şi radio; emiţătoare 
şi receptoare de telecomunicaţie, de difuzare 
a programelor radio şi televizate; aparate de 
acces la programe difuzate sau transmise; 
holograme; calculatoare; echipament periferic 
pentru calculatoare; circuite electronice pro-
gramate informative de transmisie; programe 
de calculator; software de calculator; discuri, 
benzi şi fire electrice care sunt purtătoare 
magnetice de informaţie; cartele magnetice 
fără înregistrare şi înregistrate în prealabil; 
cartele cu informaţie; cartele de memorie; 
smart carduri; cartele ce conţin microproce-
soare; cartele cu circuit integrat; cartele elec-
tronice de identificare; cartele telefonice; car-
tele de credit telefonice; cartele de credit; fişe 
de plată; cartele pentru jocuri electronice des-
tinate pentru folosirea cu telefoane; CD ROM-
uri; purtătoare de informaţie magnetice, digita-
le, optice; purtătoare de informaţie magnetice, 
digitale şi optice pentru înregistrarea şi păs-
trarea informaţiei (fără înregistrare şi înregis-
trate în prealabil); software pentru calculatoa-
re livrate din Internet; publicaţii electronice 
(încărcabile) acordate on-line din bazele de 
date ale calculatoarelor sau Internet; software 
de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii 
(inclusiv modeme) care fac posibilă conecta-
rea cu bazele de date, reţelele din regiunea 
locală şi Internet; software de calculatoare 
care fac posibile serviciile de teleconferinţe, 
videoconferinţe şi servicii video prin telefon; 
software de calculatoare care fac posibilă 
căutarea şi regăsirea datelor; software de 
calculatoare pentru accesul la bazele de date, 
serviciile de telecomunicaţie, reţelele de cal-
culatoare şi avizierele electronice; software 
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pentru jocurile de calculator; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din baza de date 
computerială sau din Internet; muzică digitală 
(încărcabilă) acordată din MP3 Internet web-
site-uri; dispozitive pentru reproducerea muzi-
cii recepţionată din Internet; dispozitive de 
reproducere MP3; fotografii, imagini, repre-
zentări grafice, sound bytes, filme, înregistrări 
video şi programe audiovizuale (încărcabile) 
acordate on-line sau din baze de date 
computeriale sau Internet sau Internet web-
site-uri; aparate şi instrumente de monitoring 
la distanţă; software de calculatoare utilizate 
în monitoring la distanţă; emiţătoare şi recep-
toare de satelit; sateliţi de telecomunicaţie şi 
difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi antene 
pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; ca-
bluri optice; fire de rezistenţă; electrozi; sis-
teme şi instalaţii de telecomunicaţie; terminale 
pentru reţele telefonice; comutatoare telefoni-
ce; aparate de telecomunicaţie, de păstrare, 
transformare şi procesare a semnalului de 
intrare; echipament telefonic; echipament 
pentru telefoane fixate, transportabile, mobile, 
automate sau activate prin voce; terminale 
multimedia; terminale interactive pentru expu-
nerea şi comandarea produselor şi serviciilor; 
aparate şi instrumente de paging, radio 
paging şi radiotelefonice; telefoane, telefoane 
mobile şi microtelefoane; telecopiatoare; ac-
cesorii pentru telefoane şi microtelefoane; 
adaptoare utilizate împreună cu telefoane; 
încărcătoare de baterii utilizate împreună cu 
telefoane; unităţi montate în mese sau auto-
mobile încorporând un difuzor pentru a permi-
te utilizarea automată a microtelefoanelor; 
suporturi pentru microtelefoane în interiorul 
automobilelor; genţi şi tocuri special adaptate 
pentru păstrarea sau transportarea telefoane-
lor portative şi a echipamentului şi accesoriilor 
telefonice; organizere personale computeriza-
te; antene; baterii; microprocesoare; tastaturi; 
modeme; maşini de calculat; ecrane indica-
toare (display screens); sisteme electronice 
globale de poziţionare; aparate şi instrumente 
electronice navigaţionale, de depistare şi de 
poziţionare; aparate şi instrumente de 
monitoring (altul decât monitoringul in vivo); 
aparate şi instrumente de radio; aparate şi 
instrumente electrice de control, testare (alta 
decât testarea in vivo), semnalizare, verificare 
(supraveghere) şi instruire; aparate şi instru-
mente optice şi electrooptice; filme video; 
aparate şi echipament audiovizual; echipa-
ment şi aparate pentru jocurile electronice; 
accesorii electrice şi electronice şi echipa-
ment periferic proiectat şi adaptat pentru utili-
zare cu calculatoare, aparate audiovizuale şi 

echipament şi aparate pentru jocurile electro-
nice; părţi şi fitinguri pentru toate produsele 
sus-menţionate; 

 

38   - servicii în vederea telecomunicaţiilor; servicii 
în vederea comunicaţiilor; servicii telefonice, 
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimile-
lor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesa-
jelor, radiopaging, devierii sunetelor, răspun-
derii automate, serviciu de informaţii telefoni-
ce şi poşta electronică; transmiterea, livrarea 
şi recepţionarea sunetelor, datelor, imaginilor, 
muzicii şi informaţiei; servicii în vederea livrării 
mesajelor electronice; servicii informative on-
line referitoare la telecomunicaţii; servicii în 
vederea schimbului de date; transferul datelor 
prin telecomunicaţie; servicii în vederea co-
municaţiilor prin satelit; servicii de difuzare; 
difuzarea sau transmiterea programelor radio 
sau televizate şi a filmelor, programelor de 
teleshopping şi webshopping; servicii în vede-
rea textelor video, teletextelor şi datelor video; 
difuzarea şi livrarea conţinutului multimedia 
prin reţele de comunicaţie electronice; servicii 
în vederea mesajelor video; servicii în vede-
rea conferinţelor video; servicii în vederea 
telefoanelor video; telecomunicaţie informaţi-
onală (inclusiv web-pagini), programe de cal-
culator şi orice alte date; aprovizionarea ac-
cesului uzual la Internet; aprovizionarea co-
nectărilor de telecomunicaţie sau a linkurilor 
la Internet sau la baze de date; aproviziona-
rea accesului uzual la Internet (furnizori de 
servicii); aprovizionarea şi operarea conferin-
ţelor electronice, grupurilor de discuţie şi chat 
room; aprovizionarea accesului la web-site-
urile muzical-digitale în Internet; aproviziona-
rea accesului la web-site-urile MP3 în Inter-
net; oferirea muzicii digitale prin telecomuni-
caţii; aprovizionarea accesului la infrastructu-
rile de telecomunicaţie pentru alţi operatori; 
operarea şi aprovizionarea mijloacelor de 
căutare; servicii de acordare a accesului la 
telecomunicaţii; transmiterea mesajelor şi 
imaginilor cu ajutorul calculatorului; comunica-
ţie prin calculator; serviciile agenţiilor de ştiri; 
transmiterea ştirilor şi informaţiei privind actu-
alităţile; închirierea, leasing-ul sau arendarea 
aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor sau 
componentelor utilizate pentru acordarea ser-
viciilor sus-menţionate; servicii consultative, 
informaţie şi consultaţii referitoare la toate 
cele sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi proiectare referitor la 
acestea; servicii ale laboratoarelor de cerceta-
re; managementul proiectelor de cercetare, 
de construcţie şi de elaborare; cercetări, pro-
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iectări şi elaborări industriale; cercetări tehni-
ce; servicii de cercetare, proiectare şi elabora-
re referitor la calculatoare, programe de cal-
culator, sisteme de calculator, soluţii de apli-
care a software de calculator, sisteme de pro-
cesare a datelor, managementul datelor, sis-
teme de procesare a informaţiei computeriza-
te, servicii de comunicaţie, soluţii de comuni-
caţie, sisteme de comunicaţie şi interfeţe de 
reţea; servicii în domeniul calculatoarelor; 
întreţinerea tehnică, modernizarea şi proiecta-
rea hardware de calculator, firmware de cal-
culator, software de calculator şi programe de 
calculator; servicii de programare pentru cal-
culatoare; pregătirea şi furnizarea informaţiei 
cu privire la calculatoare şi echipament de 
reţele de calculator; servicii de consultanţă 
tehnică în domeniul tehnologiei informaţionale 
şi telecomunicaţiei; proiectare şi elaborare a 
sistemelor de calculatoare şi a sistemelor şi 
echipamentului de telecomunicaţie; servicii în 
domeniul managementului computerial; servi-
cii operaţionale de suport pentru reţele de 
calculator, reţele de telecomunicaţie şi reţele 
de transmitere a datelor; servicii în regim on-
line în domeniul calculatoarelor; servicii de 
programare prestate în regim on-line; furniza-
rea accesului la o reţea electronică on-line 
pentru căutarea informaţiei; închiriere de cal-
culatoare; proiectare, desen şi înscrieri înves-
tite cu împuterniciri, toate destinate pentru 
compilarea paginilor web pe Internet; servicii 
virtuale şi interactive de creare a imaginilor; 
crearea, operarea şi întreţinerea tehnică a 
bazelor de date, intrareţelelor şi site-urilor 
web; hosting-ul site-urilor web ce aparţin terţi-
lor; instalarea şi întreţinerea tehnică a softwa-
re de calculator; leasingul timpului de acces la 
o bază de date de calculator; leasingul timpu-
lui de acces la buletinul computerial şi foru-
muri şi la reţele de calculator; servicii prestate 
de furnizori de servicii Internet; compilarea, 
crearea şi întreţinerea tehnică a unui registru 
de nume de domene; crearea, operarea şi 
întreţinerea tehnică a site-urilor web, paginilor 
web şi portalurilor pentru înregistrarea texte-
lor, imaginilor şi muzicii furnizate prin calcula-
toare sau telefoane mobile; furnizarea servici-
ilor informative şi consultative în regim on-line 
de la o bază de date de calculator sau prin 
Internet; informaţie meteorologică; servicii de 
prestare a informaţiei cu privire la vreme; ser-
vicii de design interior; servicii informative şi 
consultative referitor la toate serviciile sus-
menţionate. 

 

 
 

(210) 022868 
(220) 2008.02.15 
(730) VAVELIAL S.R.L., societate comercială, 

MD 
Calea Orheiului nr. 125/1, MD-2020,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 25.03.01; 25.03.03; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022869 
(220) 2008.02.14 
(730) AGARCOV Alexandr, MD 

Chetrosu, Anenii Noi, MD-6514, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

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. 

 

 
 
 
 
 



M+RCI  MD - BOPI 11/2008 (PARTEA II)   

 51

(210) 022870 
(220) 2008.02.14 
(310) 40-2007-0044380 
(320) 2007.08.21 
(330) KR 
(730) LG Corp., KR 

20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, Re-
publica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
(320) 2007.08.21 
 

09   - unităţi de magistrale universale în serie 
(USB); unităţi portabile de discuri fixe; memo-
rii rapide; carduri compacte rapide; carduri 
multimedia; carduri digitale sigure; carduri 
digitale sigure (SD) combo; discuri optice (şi 
anume unităţi de discuri compacte înregistra-
bile (CD-R), unităţi de discuri compacte reîn-
registrabile (CD-RW); discuri digitale multila-
terale înregistrabile (DVD-R), discuri digitale 
multilaterale reînregistrabile (DVD-RW)), uni-
tăţi de magistrale universale în serie (USB) 
rapide; televizoare cu ecrane cu plasmă 
(PDP); televizoare cu ecrane cu cristale lichi-
de (LCD); televizoare de proiectare cu proce-
sare digitală de lumină (DLP); televizoare 
ultra subţiri; televizoare plate; receptor-
decodor de televiziune terestră; receptor-
decodor de televiziune prin satelit; combinaţie 
de înregistrare pentru discuri digitale multila-
terale; dispozitiv de înregistrare pentru discuri 
digitale multilaterale super; casete video; ca-
sete audio; proiectoare; telecomenzi pentru 
televizoare; telefoane celulare; calculatoare 
portabile; calculatoare de birou; asistenţi per-
sonali digitali (PDA); PDA cu radiodifuziune 
digitală multimedia; monitoare de calculator; 
monitoare cu ecrane cu cristale lichide (LCD) 
pentru calculator; monitoare plate cu tub cu 
catod (CRT) pentru calculator; şoricei pentru 
calculator; tastaturi pentru calculator; unităţi 
de discuri compacte cu memorie fixă (CD-
ROM) pentru calculatoare portabile; unităţi de 
discuri digitale multilaterale cu memorie fixă 
(DVD-ROM) pentru calculatoare portabile; 
unităţi de discuri compacte cu memorie fixă 
(CD-ROM); unităţi de discuri compacte 
reînregistrabile (CD-RW); unităţi de discuri 
digitale multilaterale cu memorie fixă (DVD-
ROM); unităţi combo; înregistratoare super 

multi de discuri digitale multilaterale DVD; 
unitate Blu-Ray; megafoane pentru calculator; 
programe înregistrate de calculator; programe 
de calculator (programe încărcabile); camere 
pentru calculatoare personale; înregistratoare 
de voce; navigaţie portabilă cu radiodifuziune 
digitală multimedia; cititoare de MP3; cititoare 
de MP3 portabile combinate cu radiodifuziune 
digitală multimedia; cititoare portabile de me-
dia; seturi de telefoane; seturi de telefoane 
fără fir. 

 

(220) 2008.02.14 
 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; cu excepţia produselor din clasa 
09 care beneficiază de prioritate din 
2007.08.21. 

 

 
 
 
(210) 022871 
(220) 2008.02.26 
(730) STECLAR S.R.L., MD 

Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, alb. 
(511) NCL(9) 
06   - garnituri metalice şi elementele lor destinate 

asamblării ferestrelor, uşilor, obloanelor, jalu-
zelelor; 

 

19   - materiale de construcţii nemetalice, transpor-
tabile; sticlă, sticlă călită, sticlă armată, sticlă 
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în straturi, sticlă cu acoperire de protecţie, 
sticlă pentru ferestre (geamuri), ecrane şi  
panouri, placaje din sticlă, pereţi despărţitori 
din sticlă, sticlă izolantă, vitralii, vitrajuri, sticlă 
pentru vitralii, sticlă de siguranţă, sticlă mată, 
sticlă reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex, 
sticlă triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente 
de garnitură pentru aceste produse, toate 
produsele sus-menţionate folosite pentru con-
strucţii; 

 

20   - garnituri din plastic şi părţile lor pentru feres-
tre, uşi, obloane, jaluzele, jaluzele sigilate în 
sticlă cu straturi multiple, piese şi accesorii din 
materiale plastice pentru aceste produse; 

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de 
birou; administrare, exploatare comercială; 
studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, in-
formaţii pentru afaceri, susţinere în comercia-
lizarea produselor sus-menţionate; servicii de 
import-export; servicii ale reţelelor de magazi-
ne specializate, recepţionarea comenzilor, 
servicii de vânzare cu amănuntul, angro; ser-
vicii de publicitate, de promovare a produselor 
sus-menţionate, organizarea şl participarea la 
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale şi de 
promovare, relaţii cu publicul,  distribuire de 
publicitate, eşantioane, demonstrare şi etalare 
de produse. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 29.01.04. 
 
 
 
(210) 022872 
(220) 2008.02.16 
(730) STM ACORD S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 99, of. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.03; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022873 
(220) 2008.02.16 
(730) STM ACORD S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 99, of. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.03; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022874 
(220) 2008.02.15 
(730) OLEINIC Alexei, MD 

Str. Ismail nr. 108/2, ap. 34, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 



M+RCI  MD - BOPI 11/2008 (PARTEA II)   

 53

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

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 05.05.19; 05.05.20; 26.01.15; 
26.04.06. 

 
 
 
(210) 022875 
(220) 2008.02.15 
(730) RÎBALCO Oxana, MD 

Bd. Moscova nr. 15, ap. 40, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

 
 
 
(210) 022876 
(220) 2008.02.15 
(730) Global Hotels & Resorts IP BV, AN 

Pietermaai 15, Curacao, Antilele Olandeze 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - servicii de management hotelier; servicii de 

consultanţă privind managementul franchisin-
gului; asigurarea programului de beneficii 
speciale pentru călătorii frecvenţi; servicii de 
informaţie, consultanţă şi de asistenţă referi-
toare la serviciile sus-menţionate; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; servicii de informaţie, de 
consultanţă şi de asistenţă referitoare la ser-
viciile sus-menţionate; 

 

43   - servicii hoteliere, servicii balneoclimaterice, 
servicii moteliere, asigurarea cazării; servicii 
de rezervare a locurilor la hotel; servicii ale 
agenţiilor de călătorii referitoare la rezervarea 
cazării; servicii de cazare temporară; informa-
ţie şi planificarea odihnei referitoare la cazare; 
servicii ale barurilor, servicii ale puburilor, 
cafenelelor, restaurantelor şi bufetelor; servicii 
de aprovizionare, servicii de organizare a 
banchetelor; asigurarea deservirii conferinţe-
lor; închirierea camerelor pentru organizarea 
ceremoniilor, conferinţelor, expoziţiilor, semi-
narelor şi şedinţelor; asigurarea deservirii 
şedinţelor de afaceri; servicii de informaţie, 
consultanţă şi asistenţă referitoare la serviciile 
sus-menţionate; 

 

45   - servicii de uşier (portar); servicii de informaţie, 
de consultanţă şi de asistenţă referitoare la 
serviciile sus-menţionate. 

 

 
 
 
(210) 022877 
(220) 2008.02.15 
(730) Emhart Glass SA, CH 

Hinterbergstrasse 22, POBox 5361,  
CH-6330, Cham, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - utilaje pentru fabricarea containerelor de sti-

clă, şi anume camere de precombustie, distri-
buitoare, maşini de format şi maşini de măsu-
rat şi de control. 

 

 
 
 
(210) 022878 
(220) 2008.02.15 
(730) PFIZER PRODUCTS INC., corporaţie orga-

nizată şi existentă conform legilor statului 
Conecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină. 
 

 
 
 
(210) 022879 
(220) 2008.02.16 
(310) 2007725547 
(320) 2007.08.17 
(330) RU 
(730) AUK HOLDINGS LIMITED, CY 

Arch. Makariou III, 134 Yiota Court, 1st Floor, 
Flat/Office 102, P.C. 3021, Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

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

nealcoolice şi sucuri de fructe; siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea băuturilor; băuturi 
cu conţinut redus de alcool, inclusiv apă pre-
parată, ape, ape minerale naturale, cocteiluri 
nealcoolice, cocteiluri nealcoolice din sucuri 
naturale (din fructe şi boabe, citrice, legume), 
inclusiv cu mirodenii, cocteiluri cu conţinut 
redus de alcool, limonade, băuturi nealcooli-
ce, băuturi din sucuri naturale (din fructe şi 
boabe, citrice, legume), băuturi nealcoolice pe 
bază de materie primă vegetală condimenta-
tă-aromată, băuturi nealcoolice pe bază de 
arome identice celor naturale, băuturi pe bază 
de ape minerale, băuturi din sucuri cu conţinut 
redus de alcool, băuturi energizante cu conţi-
nut redus de alcool, băuturi din malţ, băuturi 
din fructe, apă de izvor, apă gazoasă, sucuri 
de legume, sucuri de fructe; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), inclusiv 
aperitive, balsamuri, brandy, vinuri de masă, 
vinuri din tescovină, vinuri de struguri (inclusiv 
originale), băuturi din vin, whisky, votci, votci 
speciale, calvados, cocteiluri (alcoolice), coc-
teiluri alcoolice cu conţinut de votci variate 
şi/sau votci speciale şi/sau macerate amare, 
cocteiluri din sucuri de fructe şi boabe, citrice 
şi legume cu conţinut redus de alcool, lichio-
ruri (tari, de desert, emulsionate), produse de 
lichioruri şi vodcă (inclusiv cu tărie redusă), 
lichioruri de fructe (nalivka), băuturi alcoolice 
cu conţinut de fructe, băuturi tari din spirt de 
fructe, băuturi de desert (alcoolice), băuturi 
spirtoase, băuturi alcoolice naturale preparate 
din  vinuri brute, preparate fără adaos de al-

cool etilic şi materie primă pe bază de alcool 
etilic, băuturi alcoolice din malţ, băuturi prepa-
rate prin distilare, hidromel, macerate alcooli-
ce, macerate (dulci, demidulci, amare), mace-
rat de hrişcă, macerat de hrişcă şi malţ, ma-
cerate alcoolice pe bază de fructe, de sucuri 
de fructe, de legume, de sucuri de legume, de 
cereale, de materie primă aromată şi de miro-
denii (dulci, demidulci, amare), punciuri, cidru; 
sucuri, macerate, mursă (băuturi răcoritoare 
din sucuri de fructe), toate alcoolizate. 

 

 
 
 
(210) 022881 
(220) 2008.03.07 
(730) GRAF-M şi A S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 78, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

(531) CFE(5) 11.03.01; 11.03.02; 27.03.15. 
 
 
 
(210) 022883 
(220) 2008.03.10 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 022884 
(220) 2008.02.19 
(730) ANCO S.A., MD 

Str. Florilor nr. 16/1, MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase. 

 

(531) CFE(5) 07.01.19; 07.01.24; 26.11.05; 26.11.13. 
 
 
 
(210) 022885 
(220) 2008.02.21 
(730) M.C.F.-ENGROS S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 112, bloc 1, MD-2023,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

 
 
 
 
 

(210) 022886 
(220) 2008.02.18 
(730) SVITOL-ART S.R.L., societate comercială, 

MD 
Bd. Decebal nr. 91-111, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-deschis, negru. 
(511) NCL(9) 
35   - operaţii de import-export; comerţ angro şi în 

detaliu; 
 

41   - servicii de instruire în modelarea, alungirea şi 
designul unghiilor; servicii de instruire în exe-
cutarea manichiurii şi pedichiurii; servicii de 
instruire în aplicarea machiajului permanent; 

 

44   - servicii prestate de saloane de manichiură şi 
pedichiură; servicii prestate de saloane de 
modelare, alungire şi design al unghiilor; ser-
vicii prestate de saloane cosmetice şi de este-
tică facială, inclusiv de aplicare a machiajului 
permanent. 

 

(531) CFE(5) 03.07.06; 03.07.24; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022887 
(220) 2008.02.19 
(730) ALTRANS-BIS S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 022890 
(220) 2008.02.27 
(730) VOLCU Oleg, MD 

Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 022891 
(220) 2008.02.19 
(730) BEH Anton, UA 

Prospect Pobedî d. 71-b, cv. 60, Haricov, 
61174, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - clătite; prăjituri; produse de patiserie; pateuri; 

plăcinte; pizza; produse din făină; ravioli; 
sandvişuri. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022892 
(220) 2008.02.22 
(730) MINA DIN CHIŞINĂU S.A., MD 

Calea Orheiului nr. 90-A, MD-2020,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

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

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 09.07.21; 13.01.09; 15.07.01; 15.07.02; 
26.01.16. 

 
 
 
(210) 022893 
(220) 2008.02.20 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A, MD-2036,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.11; 27.07.01. 
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(210) 022894 
(220) 2008.02.20 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A, MD-2036,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.11; 27.07.01. 
 
 
 
(210) 022895 
(220) 2008.02.20 
(730) GHICOVA Tatiana, MD 

Str-la Zapadnîi nr. 19, bloc 7, ap. 27,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 04.01.02; 09.01.10; 25.01.09; 25.01.13; 
26.01.14. 

 
 
 
(210) 022896 
(220) 2008.02.20 
(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweignied-

erlassung Wädenswil, CH 
MoosacherstraBe 2, 8804 Au, Elveţia 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - pesticide, în special produse pentru distruge-

rea animalelor dăunătoare, fungicide, erbici-
de, insecticide. 

 

 
 
 
(210) 022897 
(220) 2008.02.20 
(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweignied-

erlassung Wädenswil, CH 
MoosacherstraBe 2, 8804 Au, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - pesticide, în special produse pentru distruge-

rea animalelor dăunătoare, fungicide, erbici-
de, insecticide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022898 
(220) 2008.02.20 
(730) HIGER BUS COMPANY LIMITED, CN 

288 Suhong East Road, Suzhou Industrial 
Park, Suzhou, Jiangsu Province, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; automobile; şasiuri de automobile; 

roţi pentru vehicule; capace de roţi; tapiţerie 
pentru vehicule; caroserii de vehicule; faruri şi 
indicatoare de viraj; vehicule cu motor elec-
tric; autoturisme; autobuze; autobetoniere; 
părţi şi accesorii ale acestora; 

 

37   - întreţinerea şi reparaţia vehiculelor cu motor; 
spălarea vehiculelor; gresarea vehiculelor; 
lubrifierea automobilelor; şlefuirea vehiculelor; 
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lustruirea vehiculelor; instalarea şi reparaţia 
alarmelor de incendii şi de spargere; instala-
rea şi reparaţia dispozitivelor de alarmă în caz 
de furt; staţii de întreţinere tehnică pentru 
vehicule; curăţarea vehiculelor; reparaţia ve-
hiculelor; întreţinerea vehiculelor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 
 
 
(210) 022899 
(220) 2008.02.20 
(730) HIGER BUS COMPANY LIMITED, CN 

288 Suhong East Road, Suzhou Industrial 
Park, Suzhou, Jiangsu Province, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; automobile; şasiuri de automobile; 

roţi pentru vehicule; capace de roţi; tapiţerie 
pentru vehicule; caroserii de vehicule; faruri şi 
indicatoare de viraj; vehicule cu motor elec-
tric; autoturisme; autobuze; autobetoniere; 
părţi şi accesorii ale acestora; 

 

37   - întreţinerea şi reparaţia vehiculelor cu motor; 
spălarea vehiculelor; gresarea vehiculelor; 
lubrifierea automobilelor; şlefuirea vehiculelor; 
lustruirea vehiculelor; instalarea şi reparaţia 
alarmelor de incendii şi de spargere; instala-
rea şi reparaţia dispozitivelor de alarmă în caz 
de furt; staţii de întreţinere tehnică pentru 
vehicule; curăţarea vehiculelor; reparaţia ve-
hiculelor; întreţinerea vehiculelor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 022900 
(220) 2008.02.20 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
05   - aditive alimentare pentru uz medical ca sub-

stanţe cuprinse în preparate farmaceutice şi 
vitaminoase; substanţe dietetice, produse 
alimentare şi băuturi pentru scopuri medicale. 

 

 
 
 
(210) 022901 
(220) 2008.02.20 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - aditive alimentare pentru uz medical ca sub-

stanţe cuprinse în preparate farmaceutice şi 
vitaminoase; substanţe dietetice, produse 
alimentare şi băuturi pentru scopuri medicale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022902 
(220) 2008.02.20 
(730) NIPPON SODA CO., LTD., JP 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - fungicide de uz agricol şi horticol. 
 

 
 
 
(210) 022903 
(220) 2008.02.20 
(730) AXN Network, Inc., corporaţie din statul 

New York, US 
10202 W. Washington Boulevard, Culver 
City, California 90232, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă  (salvare) şi 
didactice, aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare, inclusiv casete video preînregis-
trate, discuri, DVD, stick-uri de memorie şi 
suporturi de memorie digitale de tip „solid 
state”, în special cartele de memorie compac-
te, toate cu conţinut de divertisment preînre-
gistrat; software de calculatoare ce conţin 
filme şi programe de televiziune, jocuri acce-
sibile la calculator personal, prin reţeaua glo-
bală de comunicare şi pe cartridge ale siste-
melor de jocuri; 

 

38   - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servicii 
în domeniul comunicaţiilor, servicii în domeni-
ul difuzării; distribuţia, difuzarea, transmisia şi 
difuzarea fără fir cu ajutorul laserului şi micro-
undelor a programelor de televiziune şi a fil-
melor; transmisia şi distribuţia programelor de 
televiziune şi a filmelor prin cablu, satelit şi 
prin sisteme de recepţionare a televiziunii prin 
satelit; transmisia şi distribuţia programelor de 
televiziune şi a filmelor în regim on-line prin 
reţelele de calculatoare şi prin servere video; 
servicii de teletext referitoare la serviciile sus-
menţionate; 

 

41   - servicii de divertisment referitoare la progra-
mele de televiziune şi la filme cu participarea 
actorilor sau animate; producerea şi distribuţia 
filmelor şi programelor de televiziune; pro-
grame audiovizuale emise, descărcate sau 
altfel expuse prin reţeaua globală de comuni-
care sau pe dispozitivele fără fir. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.11.12; 26.11.21. 
 
 
 
(210) 022904 
(220) 2008.03.11 
(730) POSTICA Vladimir, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 81, bloc 2, ap. 68,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

închis, albastru. 
(511) NCL(9) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-

se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
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mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 26.01.05; 26.01.18; 27.05.21; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 022905 
(220) 2008.02.22 
(730) Kass-Expo international corp. S.R.L., so-

cietate comercială, MD 
Şos. Munceşti nr. 801, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.03.11; 27.05.04. 
 
 
 
(210) 022906 
(220) 2008.02.25 
(730) SOLDI S.R.L., MD 

Str. Botanica Veche nr. 10, ap. 82, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 14.01.01; 26.04.10; 26.04.16; 26.15.03. 
 
 
 
(210) 022907 
(220) 2008.03.06 
(730) R&P Bolgar Farm S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
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de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 022908 
(220) 2008.02.21 
(730) CORŞICOVA Arina, MD 

Bd. Decebal nr. 89, ap. 72, MD-2015,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben, negru, gri. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.07; 02.03.15; 02.03.16; 02.03.23; 
24.09.03; 29.01.14. 

 

(210) 022909 
(220) 2008.02.21 
(730) TITOV Mihail, MD 

Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine şi centre comerciale; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.13.15; 24.17.02; 26.01.04; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022910 
(220) 2008.02.21 
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

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

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

(531) CFE(5) 05.07.10; 24.01.10; 27.03.11; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022911 
(220) 2008.02.21 
(730) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne 

"POLFA" Spółka Akcyjna, PL 
ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,  
Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 022912 
(220) 2008.02.21 
(730) BASF SE, DE 

Carl-Bosch-Straße 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
05   - pesticide, în special produse pentru distruge-

rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbici-
de, insecticide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022913 
(220) 2008.03.04 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022914 
(220) 2008.03.04 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022915 
(220) 2008.03.04 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022916 
(220) 2008.03.04 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022917 
(220) 2008.03.04 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 022918 
(220) 2008.03.04 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022919 
(220) 2008.03.04 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

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

 

 
 
 
(210) 022920 
(220) 2008.03.04 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022921 
(220) 2008.03.04 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022922 
(220) 2008.02.22 
(730) COJOCARI Andrei, MD 

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 11, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet, albastru, roşu, ne-

gru, galben, verde, cafeniu, alb. 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

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, tuburi flexibile nemetalice; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.03.03; 20.01.09; 27.05.01; 29.01.15. 
 

(210) 022923 
(220) 2008.02.22 
(730) FORD MOTOR COMPANY, US 

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

(540)  
 
 

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

ană sau navală. 
 

 
 
 
(210) 022924 
(220) 2008.02.22 
(730) FORD MOTOR COMPANY, US 

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

(540)  
 
 

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

ană sau navală. 
 

 
 
 
(210) 022925 
(220) 2008.02.22 
(730) BPB Plc, GB 

Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 
4 HQ, Regatul Unit 

(540)  
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(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice;  
lăcătuşărie şi feronerie metalice; tuburi meta-
lice; seifuri; produse metalice care nu sunt 
incluse în alte clase; minereuri; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare 
şi izolare, tuburi flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; tuburi 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.03; 26.11.03; 26.11.09. 
 
 
 
(210) 022926 
(220) 2008.02.22 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR 

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 022927 
(220) 2008.02.22 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR 

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 022928 
(220) 2008.02.22 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR 

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 022929 
(220) 2008.02.22 
(730) Zaklady Mięsne "MARKO-WALICHNOWY" 

Sp. z o.o., PL 
Prusak 23, 98-420 Sokolniki, Polonia 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 25.01.06; 26.01.18; 26.01.19; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022930 
(220) 2008.02.22 
(730) Torrefazione Ionia S.p.A., IT 

Via Trieste, 306, 95010 Santa Venerina (CT), 
Italia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, auriu, alb. 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.24; 27.05.11; 29.01.14. 
 
 
 
 

(210) 022931 
(220) 2008.02.22 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

incluzând ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun de 
rulat propriile ţigări, tutun de pipă, tutun de 
mestecat, tutun de prizat, kretek; înlocuitori de 
tutun (nu pentru uz medical); articole pentru 
fumători, incluzând hârtie şi muştiucuri (tubes) 
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, cutii de 
tutun, portţigarete şi scrumiere nu din metale 
preţioase, aliajele lor sau placate cu acestea; 
pipe, aparate de buzunar pentru rularea ţiga-
retelor, brichete; chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 10.01.25; 19.03.03; 26.05.04. 
 
 
 
(210) 022932 
(220) 2008.02.22 
(730) PIT Yevheniy, UA 

ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd, 
Ucraina 

(540)  
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(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasa 32. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022933 
(220) 2008.02.26 
(730) TANVEST S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 14.01.01; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 022934 
(220) 2008.02.25 
(730) BÎRCA Natalia, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 36, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.16; 19.08.01; 19.08.05. 
 
 
 
(210) 022935 
(220) 2008.02.25 
(730) BÎRCA Natalia, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 36, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 

 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben, roşu, ver-

de-închis, verde, verde-deschis, albastru, al-
bastru-închis, albastru-deschis. 

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

(531) CFE(5) 05.07.10; 11.03.01; 11.03.02; 25.12.25; 
26.07.25; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 022936 
(220) 2008.02.25 
(730) BÎRCA Natalia, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 36, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 

 
 

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

(531) CFE(5) 02.03.07; 02.03.23; 13.03.02; 22.05.01; 
25.01.09; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 022937 
(220) 2008.02.25 
(730) BIO COUNTRY S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Valea Dicescu nr. 100, MD-2021, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.07; 27.07.11. 
 

(210) 022938 
(220) 2008.02.25 
(730) Soira Investments Limited, VG 

3076 Sir Francis  Drake's Highway, P.O.Box 
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.02; 28.05.00; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022939 
(220) 2008.02.25 
(730) RICHTER GEDEON NYRT., HU 

Gyömrői út 19-21, Budapest 1103, Ungaria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 022940 
(220) 2008.02.26 
(730) ŞALIN Victor, MD 

Bd. Moscova nr. 2, MD-2068, Chişinău, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022945 
(220) 2008.02.26 
(730) CĂRBUNE Iurii, MD 

Str. Marii Adunări Naţionale nr. 10, ap. 60, 
MD-6439, Nisporeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 

sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.24; 26.04.18; 26.05.01. 
 
 
 
(210) 022946 
(220) 2008.02.27 
(730) CASIAN Octavian, MD 

Str. Colina Puşkin nr. 25, MD-2005, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022948 
(220) 2008.02.27 
(730) Prime Capital S.R.L., întreprindere cu ca-

pital străin, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 07.11.10; 25.05.03; 26.04.16; 26.11.13; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 022949 
(220) 2008.02.27 
(730) Prime Capital S.R.L., întreprindere cu ca-

pital străin, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 03.04.01; 03.04.04; 03.04.13; 27.05.15. 
 
 
 
(210) 022950 
(220) 2008.02.27 
(730) BULAKHOV Dmitry, MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 64, ap. 31, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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); 
 

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

 

 
 
 
(210) 022951 
(220) 2008.02.27 
(730) APPAREL S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 32, ap. 125,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetului sau imaginilor; su-
porturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

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

 

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

 

 
 

(210) 022952 
(220) 2008.02.27 
(730) Partidul Dezvoltării Spirituale MOLDOVA 

UNITĂ, MD 
Str. Armenească nr. 84, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022953 
(220) 2008.02.27 
(730) ELRADA-LUX S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 18, bloc 1, ap. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
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brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.06.11; 09.09.01; 09.09.07; 26.04.03; 
26.05.06. 

 
 
 
(210) 022954 
(220) 2008.02.27 
(730) ELRADA-LUX S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 18, bloc 1, ap. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022955 
(220) 2008.02.27 
(730) High Tech Computer Corporation, TW 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 
Taoyuan County 330, Taiwan 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - telefoane mobile; telefoane mobile cu funcţii 

de transmitere a datelor; telefoane video; tele-
foane smart; asistenţi digitali personali; asis-

tenţi digitali personali dotaţi cu sistem de pozi-
ţionare globală; asistenţi digitali personali cu 
funcţie de comunicare fără fir; asistenţi digitali 
personali cu funcţie de telecomunicaţie; tele-
foane VoIP (voice over internet protocol); tele-
foane cu cameră; calculatoare tablet; calcula-
toare slim; calculatoare personale ultra mobi-
le; accesorii pentru produsele menţionate, şi 
anume căşti, căşti cu funcţie de transmitere 
fără fir, cabluri de sincronizare, furci de tele-
fon, baterii, adaptoare de curent alternativ, 
încărcătoare, tocuri de piele pentru asistenţi 
digitali personali sau telefoane mobile, huse 
pentru telefoane mobile, huse pentru asistenţi 
digitali personali, cartele de memorie, seturi 
auto, încărcătoare pentru telefoane mobile şi 
asistenţi digitali personali folosite în automobi-
le, suporturi pentru telefoane mobile şi asis-
tenţi digitali personali folosite în automobile, 
telecomenzi, tastaturi. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022956 
(220) 2008.02.27 
(730) Soira Investments Limited, VG 

3076 Sir Francis  Drake's Highway, P.O.Box 
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

(540)  
 
 

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

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

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 
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32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 27.05.24; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022957 
(220) 2008.03.04 
(730) Firma Iniţiativă Ecologică ŞALTOIANCA 

S.R.L., MD 
Str. Bucureşti nr. 37, bloc 4-A, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou şi 
servicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

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

 

(531) CFE(5) 18.03.02; 18.03.23; 26.04.16; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 022958 
(220) 2008.02.27 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

 

(210) 022959 
(220) 2008.02.27 
(730) МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L., între-

prindere cu capital străin, fabrică de vi-
nuri şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022960 
(220) 2008.02.27 
(730) Novo Nordisk A/S, DK 

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice pentru profilaxia şi 

tratamentul diabetului şi obezităţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022961 
(220) 2008.02.27 
(730) Novo Nordisk A/S, DK 

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice pentru profilaxia şi 

tratamentul diabetului şi obezităţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 022962 
(220) 2008.02.28 
(730) SNEJINSCAIA Nelli, MD 

Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 104, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022963 
(220) 2008.02.28 
(730) ALPHA BIO TEC. LTD., IL 

7 Imbar Street, P.O. Box 3936, Petach-Tikva 
49511, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, verde, 

albastru, gri. 
(511) NCL(9) 
10   - instrumente dentare, şi anume burghie şi dis-

pozitive dentare chirurgicale, chei fixe şi regu-
latoare ale momentului de torsiune pentru 
fixarea burghielor şi dispozitivelor dentare   
chirurgicale, ciocane dentare chirurgicale, 
şurubelniţe dentare chirurgicale, sonde pentru 
implanturi dentare, instrumente chirurgicale 
pentru montarea implanturilor, mecanisme de 
blocare pentru maşini de găurit, osteotoame, 
truse chirurgicale sterilizate ce constau din 
învelişuri pentru pacienţi, învelişuri pentru 
zona de lucru şi învelişuri detaşabile; proteze 
pentru scopuri dentare, şi anume implanturi 
dentare şi şuruburi terapeutice, dinţi-pivoţi 

stomatologici pentru implantare, material de 
umplutură osos. 

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 26.11.02; 26.11.12; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 022965 
(220) 2008.02.29 
(730) ZAVOD CONSERVOV DETSKOGO PITA-

NIA, societate pe acţiuni de tip deschis, 
MD 
Str. C. Ţetkin nr. 4, MD-3300, Tiraspol, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 
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32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 02.05.01; 02.05.02; 02.05.23; 27.05.03. 
 
 
 
(210) 022966 
(220) 2008.02.28 
(730) ZAVOD CONSERVOV DETSKOGO PITA-

NIA, societate pe acţiuni de tip deschis, 
MD 
Str. C. Ţetkin nr. 4, MD-3300, Tiraspol, Re-
publica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 01.15.23; 25.03.01; 27.05.03. 
 
 
 
(210) 022967 
(220) 2008.02.29 
(730) FEDERAŢIA DANSULUI MODERN ŞI DE 

ESTRADĂ DIN MOLDOVA, MD 
Str. Ion Creangă nr. 53, bloc 1, ap. 25,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

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

 

 
 
 
(210) 022968 
(220) 2008.03.04 
(730) FEREX-GB S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 130, ap. 13, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

roşu, alb, negru, gri. 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 
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32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 04.05.05; 04.05.21; 26.03.15; 27.07.01; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 022970 
(220) 2008.02.28 
(730) Hyundai Motor Company, companie cu 

răspundere limitată încorporată conform 
legilor din Republica Coreea, KR 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-
938, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule de locomoţie terestră, maşini pentru 

pasageri, autocamioane, trailere, van-uri; părţi 
şi accesorii ale acestora, volane pentru auto-
mobile şi roţi pentru automobile. 

 

 
 
 
(210) 022971 
(220) 2008.02.28 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice; apă de colonie, apă de toaletă, spray-
uri de corp ce conţin parfum; uleiuri, creme şi 
loţiuni pentru piele; spumă pentru ras, gel 
pentru ras, loţiuni înainte şi după ras; pudră 
igienică cu talc; preparate pentru baie şi duş; 
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea 
dinţilor; apă de gură nemedicamentoasă; de-
odorante; antiperspirante de uz personal; 
produse de toaletă nemedicamentoase. 

 

 
 
 

(210) 022972 
(220) 2008.02.28 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice; apă de colonie, apă de toaletă, spray-
uri de corp ce conţin parfum; uleiuri, creme şi 
loţiuni pentru piele; spumă pentru ras, gel 
pentru ras, loţiuni înainte şi după ras; pudră 
igienică cu talc; preparate pentru baie şi duş; 
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea 
dinţilor; apă de gură nemedicamentoasă; de-
odorante; antiperspirante de uz personal; 
produse de toaletă nemedicamentoase. 

 

 
 
 
(210) 022973 
(220) 2008.02.28 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice; apă de colonie, apă de toaletă, spray-
uri de corp ce conţin parfum; uleiuri, creme şi 
loţiuni pentru piele; spumă pentru ras, gel 
pentru ras, loţiuni înainte şi după ras; pudră 
igienică cu talc; preparate pentru baie şi duş; 
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea 
dinţilor; apă de gură nemedicamentoasă; de-
odorante; antiperspirante de uz personal; 
produse de toaletă nemedicamentoase. 

 

 
 
 
(210) 022975 
(220) 2008.03.20 
(730) SUVOROV VIN S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Columna nr. 108, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022977 
(220) 2008.03.06 
(730) NEW TONE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022978 
(220) 2008.03.06 
(730) NEW TONE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 

de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022979 
(220) 2008.03.06 
(730) NEW TONE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022980 
(220) 2008.03.06 
(730) NEW TONE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
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şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022981 
(220) 2008.03.06 
(730) NEW TONE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022982 
(220) 2008.03.06 
(730) NEW TONE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 

pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022983 
(220) 2008.03.06 
(730) NEW TONE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022984 
(220) 2008.03.06 
(730) NEW TONE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
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dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022985 
(220) 2008.03.06 
(730) NEW TONE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022986 
(220) 2008.03.06 
(730) NEW TONE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 

(210) 022987 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022988 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022989 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022990 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022992 
(220) 2008.02.29 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A, MD-2036,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.17; 27.07.01. 
 
 
 
(210) 022993 
(220) 2008.03.05 
(730) MOLDOVA FRUCT, asociaţia  producători-

lor şi exportatorilor de fructe, MD 
Str. Bucureşti nr. 67 of. 201, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.17.11; 05.07.13; 05.07.23. 
 
 
 
(210) 022995 
(220) 2008.03.03 
(730) SERAD PLUS S.R.L., firma de producţie şi 

comerţ, MD 
Str. Armenească nr. 30, ap. 42, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.13; 05.07.23; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022996 
(220) 2008.02.29 
(730) MURAŞEV Igor, MD 

Drumul Viilor nr. 42, ap. 34, MD-2021,  
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. 

 

(531) CFE(5) 17.02.17; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022997 
(220) 2008.03.25 
(730) BUSINESS INTELLIGENT SERVICES 

S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 65, of. 312, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

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) 18.07.01; 26.01.10; 26.03.06; 27.05.21. 
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(210) 022998 
(220) 2008.03.25 
(730) MERENCON S.R.L., fabrică de conserve, 

MD 
Str. 31 August nr. 4, MD-6526, Mereni, 
Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, galben, cafeniu, 

metalic, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 08.07.21; 11.03.04; 11.03.20; 11.03.23; 
25.07.20; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 022999 
(220) 2008.03.25 
(730) MERENCON S.R.L., fabrică de conserve, 

MD 
Str. 31 August nr. 4, MD-6526, Mereni, 
Anenii Noi, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, verde. 
(511) NCL(9) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-

se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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 ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.11; 29.01.12. 
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(210) 023000 
(220) 2008.02.29 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 14, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023001 
(220) 2008.03.05 
(730) EREMIA Vladislav, MD 

Str. Schinoasa Nouă nr. 31, MD-2019, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; servicii prestate de magazine spe-
cializate; 

 

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

 

 
 
 
(210) 023002 
(220) 2008.03.06 
(730) CEBAN Gabriel, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 72, MD-2060,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 01.15.17; 06.07.08; 06.19.01; 27.05.04. 
 
 
 
(210) 023003 
(220) 2008.03.03 
(730) Delta Compresión S.R.L., AR 

Panamericana Colectora Este Km. 47.53 - 
Escobar-Provincia de Buenos Aires, Argentina 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru, alb. 
(511) NCL(9) 
06   - containere de metal pentru gaz comprimat 

sau aer lichid; 
 

07   - compresoare de gaze; containere din metal 
de protecţie ca părţi ale compresoarelor de 
gaze; 

 

09   - pompe de combustibil pentru staţiile de servi-
ce; panouri electronice de comandă; 

 

37   - servicii de staţii de service pentru automobile; 
staţii de service pentru mijloacele de transport 
(alimentare cu combustibil, deservire tehnică 
şi reparaţie curentă). 

 

(531) CFE(5) 07.11.10; 25.05.03; 26.04.12; 26.11.12; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023004 
(220) 2008.03.03 
(730) RAXEVSKY S.A., GR 

Katsantoni 6, 144 52 Metamorfosi, Grecia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu-intens, alb, roşu des-

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

vesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.11.13; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 023005 
(220) 2008.03.03 
(730) BPB United Kingdom Limited, GB 

Aldwych House, 81 Aldwych, London, WC2B 
4HQ, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - aliaje de metale neprelucrate şi semiprelucrate. 
 

 
 
 
(210) 023006 
(220) 2008.03.06 
(730) ELUNDA LUX S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 119, ap. 44,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.12; 26.11.13; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023007 
(220) 2008.03.11 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.09.15; 27.03.11. 
 

(210) 023008 
(220) 2008.03.07 
(730) ADAF GRUP S.R.L., întreprindere cu capi-

tal străin, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 54, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

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

 

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

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

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

 

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

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 
 

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

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepţia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

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

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete mu-
rale, nu din materiale textile; 

 

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

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 
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32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 023009 
(220) 2008.03.04 
(730) MERAJI Nicolai, 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; 
 

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

 

 

(210) 023010 
(220) 2008.03.04 
(730) MERAJI Nicolai, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(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 ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023011 
(220) 2008.03.04 
(730) MERAJI Nicolai, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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   - comercializarea produselor; servicii prestate 
de magazine. 

 

 
 
 
(210) 023012 
(220) 2008.03.06 
(730) DANDAR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Băcioii Noi nr. 14, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - ciuperci conservate, congelate, uscate şi fierte. 
 

(531) CFE(5) 05.11.05; 25.01.06; 25.01.09; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023013 
(220) 2008.03.04 
(730) Cubist Pharmaceuticals, Inc., corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
65 Hayden Avenue, Lexington, Massachu-
setts 02421, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice, inclusiv 

preparate şi substanţe antiinfecţioase. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023014 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 

(210) 023015 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 023016 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 023017 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 023018 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 023019 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 023020 
(220) 2008.03.18 
(730) CADAZO NOVITEC S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 12, bloc 6, MD-2036,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.07. 
 
 
 

(210) 023021 
(220) 2008.03.06 
(730) IDEFIX S.R.L., MD 

Str. Studenţilor nr. 7/1, MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "S.R.L.", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale, inclusiv serviciile birouri-
lor de traduceri; 

 

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, web-
designului. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023022 
(220) 2008.03.07 
(730) DEHALUX S.R.L., întreprindere de capital 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben. 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 13.01.06; 27.03.15; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023023 
(220) 2008.03.07 
(730) DEHALUX S.R.L., întreprindere de capital 

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

(540)  
 
 

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

roşu, cenuşiu, cafeniu, violet. 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 05.05.20; 26.03.05; 27.01.05; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 023024 
(220) 2008.03.07 
(730) DEHALUX S.R.L., întreprindere de capital 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, galben, gri. 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.17; 27.07.11; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023025 
(220) 2008.03.07 
(730) DEHALUX S.R.L., întreprindere de capital 

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

(540)  
 
 

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

negru. 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.12; 26.11.09; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023026 
(220) 2008.03.05 
(730) Unipharm, Inc., US 

350 Fifth Avenue, Suite 6701, New York, NY 
10118, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023027 
(220) 2008.03.26 
(730) CARIERA COBUSCA S.A., MD 

MD-6511, Salcia, Anenii Noi, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

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

rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 18.01.08; 18.01.15; 18.01.23; 26.01.16. 
 
 
 

(210) 023030 
(220) 2008.03.06 
(730) Valentina Onov, întreprindere individuală, 

MD 
Str. Albişoara nr. 76, bloc 6, ap. 107,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023031 
(220) 2008.03.06 
(730) UNGUREAN Alexei, MD 

Bd. Traian nr. 19, bloc 1, ap. 135, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023032 
(220) 2008.03.06 
(730) RCN TELEVISION S.A., CO 

Avenida de las Américas No. 65-82, Bogotá, 
Columbia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 023033 
(220) 2008.03.06 
(730) RCN TELEVISION S.A., CO 

Avenida de las Américas No. 65-82, Bogotá, 
Columbia 

(540)  
 
 

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

gru. 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.19; 27.05.22; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 023034 
(220) 2008.03.14 
(730) BESCHIERU Radu, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023035 
(220) 2008.03.14 
(730) BESCHIERU Radu, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 
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30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023036 
(220) 2007.12.21 
(730) Burling Limited, VG 

P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, Road 
Town Tortola, Insulele Virgine Britanice 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

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

 
 
 
 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; in-
clusiv servicii în domeniul vânzării cu amă-
nuntul, inclusiv prin Internet, a ochelarilor, 
ochelarilor de soare, metalelor preţioase şi 
aliajelor lor şi produselor din aceste materiale 
sau placate cu acestea, giuvaierelor, bijuteri-
ei, pietrelor preţioase, ceasurilor, aparatelor 
de cronometrat, cronometrelor, pielii şi imitaţi-
ei din piele, articolelor din aceasta, pieilor de 
animale, cuferelor de călătorie, valizelor, um-
brelelor de ploaie şi de soare, bastoanelor, 
bicelor, hamurilor şi articolelor de şelărie, tru-
selor, genţilor, portofelelor, portmoneelor, 
curelelor, îmbrăcămintei, încălţămintei şi arti-
colelor care servesc la acoperirea capului. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.12; 26.04.10. 
 
 
 
(210) 023037 
(220) 2008.03.06 
(730) BÎRCA Natalia, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 36, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: negru, galben-deschis, 

galben, galben-închis, bej, auriu-deschis, au-
riu, auriu-închis. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.24; 19.07.25. 
 
 
 
(210) 023038 
(220) 2008.03.12 
(730) NANUNA S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Trandafirilor nr. 33, bloc 1, ap. 20,  
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, auriu, galben, maro, 

gri. 
(511) NCL(9) 
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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.02; 05.13.01; 25.01.06; 25.01.10; 
29.01.15. 

 
 
 

(210) 023042 
(220) 2008.03.07 
(730) FERALUX S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Arborilor nr. 17, bloc 2, MD-2025,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

albastru. 
(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 ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 04.05.01; 04.05.21; 05.09.03; 25.03.13; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 023043 
(220) 2008.03.20 
(730) IDO AD PUBLICITATE S.R.L., societate 

comercială, RO 
Str. Aleea Zavoristea nr. 1A, sector 6, Bucu-
reşti, România 

(540)  
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(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.15; 26.13.01; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 023044 
(220) 2008.03.10 
(730) Unipharm, Inc., US 

350 Fifth Avenue, Suite 6701, New York, NY 
10118, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - medicamente pentru uz uman; preparate far-

maceutice; preparate chimico-farmaceutice; 
preparate chimice pentru uz medical; 

 

44   - asistenţă medicală,  inclusiv clinici, dispensa-
re, îngrijirea bolnavilor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023045 
(220) 2008.03.10 
(730) Great Wall Motor Company Limited, CN 

2266 Chaoyang South Street, Baoding, 
Hebei 071000, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
37   - deservirea tehnică şi reparaţia automobilelor; 

staţii de service pentru vehicule (alimentare 
cu combustibil şi deservire tehnică); reşapa-
rea pneurilor, curăţarea vehiculelor; lubrifierea 
(gresarea) vehiculelor; tratament anticorosiv 
pentru vehicule; lustruirea vehiculelor; reparaţia 
vehiculelor; deservirea tehnică a vehiculelor. 

 

 

(210) 023047 
(220) 2008.03.10 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 023050 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 023051 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 023063 
(220) 2008.04.09 
(730) F.V.I. TRAIAN INVEST S.R.L., MD 

Str. Mileşti nr. 16, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 15.07.03; 15.07.15; 26.04.18; 27.01.13. 
 
 
 
(210) 023064 
(220) 2008.04.10 
(730) MERAJI Nicolai, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(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 ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023065 
(220) 2008.04.09 
(730) VILA DANASTRIS S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 22, bloc 2, MD-2064, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor. 

 

 
 
 
(210) 023072 
(220) 2008.03.12 
(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023073 
(220) 2008.03.12 
(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 



MD - BOPI 11/2008 (PARTEA II) TRADEMARKS 
 

 98 

(210) 023074 
(220) 2008.03.12 
(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023075 
(220) 2008.03.12 
(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023076 
(220) 2008.03.12 
(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023077 
(220) 2008.03.12 
(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023078 
(220) 2008.03.12 
(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023079 
(220) 2008.03.12 
(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023080 
(220) 2008.03.12 
(730) METATRON S.A., MD 

Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 

pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023081 
(220) 2008.03.27 
(730) SAVVUN Yulia, RU 

Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

 
 
 
(210) 023082 
(220) 2008.03.27 
(730) SAVVUN Yulia, RU 

Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

 
 
 
(210) 023083 
(220) 2008.03.27 
(730) SAVVUN Yulia, RU 

Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
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(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

 
 
 
(210) 023084 
(220) 2008.03.27 
(730) SAVVUN Yulia, RU 

Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

 
 
 
(210) 023085 
(220) 2008.03.27 
(730) SAVVUN Yulia, RU 

Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

 
 
 
(210) 023086 
(220) 2008.03.27 
(730) SAVVUN Yulia, RU 

Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

 
 
 
(210) 023087 
(220) 2008.03.27 
(730) SAVVUN Yulia, RU 

Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000, 
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

 
 
 
(210) 023089 
(220) 2008.03.12 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

ware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - cosmetice, produse cosmetice  pentru frumu-

seţe şi sănătate, produse cosmetice  pentru 
îngrijirea pielii şi produse aromatice de uz 
personal; 

 

35   - servicii prestate de companii publicitare şi de 
marketing referitoare la cosmetice şi produse 
cosmetice pentru frumuseţe şi sănătate; pro-
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movare şi publicitate pe piaţa serviciilor de 
vânzări directe în domeniul cosmeticelor, pro-
duselor cosmetice pentru frumuseţe şi sănă-
tate, produselor cosmetice pentru îngrijirea 
pielii şi produselor aromatice de uz personal. 

 

 
 
 
(210) 023090 
(220) 2008.03.12 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

ware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - cosmetice, produse cosmetice  pentru frumu-

seţe şi sănătate, produse cosmetice  pentru 
îngrijirea pielii şi produse aromatice de uz 
personal; 

 

35   - servicii prestate de companii publicitare şi de 
marketing referitoare la cosmetice şi produse 
cosmetice pentru frumuseţe şi sănătate; pro-
movare şi publicitate pe piaţa serviciilor de 
vânzări directe în domeniul cosmeticelor, pro-
duselor cosmetice pentru frumuseţe şi sănă-
tate, produselor cosmetice pentru îngrijirea 
pielii şi produselor aromatice de uz personal. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023091 
(220) 2008.03.12 
(730) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Hino Motors, Ltd.), JP 
1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, Tokyo,  
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
37   - reparaţia şi întreţinerea automobilelor. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 

(210) 023092 
(220) 2008.03.12 
(730) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Hino Motors, Ltd.), JP 
1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, Tokyo,  
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
37   - reparaţia şi întreţinerea automobilelor. 
 

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.01.07; 27.05.17; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 023093 
(220) 2008.03.13 
(730) SV SABO IMPORT S.R.L., MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 2, bloc 1, ap. 47,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
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rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 24.09.03; 26.04.18; 26.05.06; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 023095 
(220) 2008.03.13 
(730) CANSUR-COM S.R.L., MD 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 24/2, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru, ne-

gru. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.21; 29.01.13. 
 
 

(210) 023096 
(220) 2008.03.14 
(730) CERAMICA IAŞI S.A., societate comercia-

lă, RO 
Calea Chişinăului nr. 176, 700180, Iaşi, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023098 
(220) 2008.03.14 
(730) CERAMICA IAŞI S.A., societate comercia-

lă, RO 
Calea Chişinăului nr. 176, 700180, Iaşi, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice, cu excepţia 
celor din ghips, ghips hemihidrat, preparate 
din ghips pentru confecţionarea matricelor. 

 

 
 
 
(210) 023099 
(220) 2008.03.13 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
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(210) 023100 
(220) 2008.03.13 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634 / Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, 

arac, brandy, vinuri, whisky, votcă de anason, 
lichior de anason, votcă, votcă de vişine 
(kirsch), cidru de pere, gin, cocteiluri, curacao, 
hidromel (băutură din miere), alcool de mentă, 
lichioruri amărui, băuturi distilate, pichet 
(piquette), alcool din orez, rom, sake, cidru, 
băuturi spirtoase, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice, digestive (lichioruri şi alcooluri), 
băuturi alcoolice cu conţinut de fructe, extrac-
te din fructe (alcoolice); 

 

35   - agenţii de informaţie comercială, analiza pre-
ţului de cost, management în domeniul aface-
rilor artistice, vânzări la licitaţii, contabilitate, 
studiu de piaţă, sondaj de opinie, organizare 
de expoziţii în scopuri comerciale sau de re-
clamă, testare psihologică pentru selectarea 
personalului, servicii de răspuns telefonic 
(pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre 
afaceri, estimare în afaceri comerciale, inves-
tigaţii pentru afaceri, date privitoare la afaceri, 
cercetare de piaţă, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor, previziuni economice, exper-
tize în afaceri, transcriere de comunicări, co-
lectarea informaţiei în baze de date com-
puteriale, informaţie statistică, întocmire de 
rapoarte cu privire la conturi, relaţii publice, 
agenţii de import-export, închiriere de maşini 
şi aparate de birou, asistenţă în conducerea 
întreprinderilor comerciale sau industriale, 
gestiune de fişiere informatice, consultanţă 
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în 
organizarea şi conducerea afacerilor, gestiu-
nea afacerilor hoteliere, consultanţă profesio-
nală de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de 
personal, recrutare de personal, servicii de 
dactilografie, servicii de manechine în scop 
publicitar sau de promovare a vânzărilor, re-
produceri de documente, publicare de texte 
publicitare, prelucrare de texte, servicii de 

revistă de presă, reactualizarea documentaţiei 
publicitare, estimare în domeniul lânăriei, de-
corarea vitrinelor, estimare în domeniul silvic, 
verificarea conturilor (audit), servicii de abo-
nament la ziare (pentru terţi), pregătirea do-
cumentelor de plată, întocmirea declaraţiilor 
fiscale, servicii de reinstalare pentru întreprin-
deri, difuzare de anunţuri publicitare, servicii 
de aprovizionare pentru terţi (procurarea pro-
duselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, 
publicitate prin corespondenţă, închiriere de 
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar 
în toate mijloacele de comunicare, agenţii de 
publicitate, închiriere de material publicitar, 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de materi-
al publicitar, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), publicitate televizată, închiriere de au-
tomate comerciale, sistematizarea informaţiei 
în baze de date computeriale, închiriere de 
aparate de fotocopiere, fotocopiere, căutarea 
informaţiei în fişiere de calculator (pentru 
terţi), servicii de comparare a preţurilor, căuta-
rea sponsorilor, administrare comercială în 
licenţierea produselor şi serviciilor părţilor 
terţe, prelucrarea administrativă a comenzilor 
pentru livrarea mărfurilor, emiterea facturilor, 
informaţie şi consultanţă comercială pentru 
consumatori (centre de susţinere a consuma-
torilor); prezentare de produse prin intermedi-
ul mijloacelor de comunicare pentru vânzarea 
cu amănuntul; amplasarea într-un singur loc, 
pentru beneficiul terţilor, a unui sortiment de 
produse (cu excepţia transportării acestora), 
ceea ce permite consumatorilor să examineze 
în mod convenabil şi să procure produsele 
date. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023101 
(220) 2008.03.19 
(730) RTC RADU TRADING COMPANY S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Schinoasa-Nouă nr. 24, MD-2019,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; con-
stituire de baze de date, comercializarea pro-
duselor. 

 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.08; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023102 
(220) 2008.03.19 
(730) RTC RADU TRADING COMPANY S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Schinoasa-Nouă nr. 24, MD-2019,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; con-
stituire baze de date, comercializarea produ-
selor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 
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(210) 023103 
(220) 2008.03.14 
(730) Uni-Charm Corporation, JP 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-
shi, Ehime-Ken 799-0111, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - scutece de unică folosinţă din hârtie; scutece-

chilot de unică folosinţă; scutece-chilot de 
unică folosinţă pentru scopuri de antrenare; 
scutece-chilot de unică folosinţă pentru ani-
male de casă; bavete din hârtie; containere 
industriale de ambalare din hârtie; hârtie de 
bucătărie, şi anume prosoape din hârtie; câr-
pe de şters din hârtie; peliculă din material 
plastic de împachetat pentru uz menajer; saci 
de gunoi din hârtie; saci de gunoi din material 
plastic; şervete igienice de mâini din hârtie; 
şervete din hârtie; şerveţele de masă din hâr-
tie; şervete de mâini din hârtie; batiste din 
hârtie; şerveţele umede; feţe de masă din 
hârtie; hârtie şi carton; şerveţele de hârtie; 
articole de papetărie şi materiale de studiu; 
calendare; reviste; tipărituri; produse de im-
primerie; tablouri şi lucrări caligrafice; fotogra-
fii; suporturi pentru fotografii; 

 

25   - îmbrăcăminte pentru copii; pardesie nu în stil 
japonez; paltoane; pulovere; cămăşi; pijama-
le; lenjerie de corp; costume de baie; bonete 
de baie; îmbrăcăminte tradiţională japoneză; 
şorţuri; gulere protectoare pentru evitarea 
uzurii; şosete şi ciorapi; jambiere şi ghetre; 
fulare din blană; eşarfe; fulare; tabi, şi anume 
şosete în stil japonez; articole de acoperire a 
tabi, şi anume şosete în stil japonez; mănuşi 
şi mitene; scutece din materiale textile; panta-
loni din materiale plastice; bărbiţe pentru co-
pii, altele decât din hârtie; cravate; bandane; 
suporturi termoizolante; şaluri; bentiţe de pro-
tecţie pentru urechi; glugi (îmbrăcăminte); 
suge-gaşa, şi anume pălării din rogoz; bonete 
de noapte; articole pentru acoperirea capului; 
căşti protectoare de temperatură înaltă; jartie-
re; jartiere pentru şosete bărbăteşti; bretele; 
betelii; centuri (îmbrăcăminte); pantofi şi ghe-
te; talonete pentru încălţăminte; calapoade 
pentru încălţăminte; limbi sau cureluşe pentru 
pantofi sau ghete; cuie pentru încălţăminte; 
membre metalice protectoare pentru pantofi şi 
ghete; geta, şi anume pantofi cu talpa de 
lemn în stil japonez; zori, şi anume sandale în 

stil japonez; costume de bal mascat; îmbră-
căminte sportivă; încălţăminte de sport (alta 
decât cizmele pentru călărie); cizme pentru 
călărie. 

 

 
 
 
(210) 023104 
(220) 2008.03.14 
(730) BODIU Valentin, MD 

Str. Tudor Vladimirescu nr. 8, ap. 1,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.20; 27.05.01. 
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(210) 023105 
(220) 2008.03.25 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Str. Prunului nr. 26, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 023106 
(220) 2008.03.25 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Str. Prunului nr. 26, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice pentru tratamentul boli-

lor sistemului cardiovascular. 
 

 
 
 
(210) 023107 
(220) 2008.03.25 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Str. Prunului nr. 26, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice  pentru tratamentul 

bolilor sistemului cardiovascular. 
 

 
 
 
(210) 023108 
(220) 2008.03.25 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Str. Prunului nr. 26, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice pentru profilaxia şi tra-

tamentul bolilor infecţioase. 
 

 
 
 
(210) 023109 
(220) 2008.03.25 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Str. Prunului nr. 26, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice pentru profilaxia şi tra-

tamentul bolilor infecţioase. 
 

 
 
 
(210) 023110 
(220) 2008.03.18 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică de vinuri, 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, Bardar, 
Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - divin. 
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(210) 023111 
(220) 2008.03.20 
(730) FEREX-GB S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 130, ap. 13, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

 
 
 
(210) 023112 
(220) 2008.03.20 
(730) FEREX-GB S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 130, ap. 13, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 

din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 023113 
(220) 2008.04.16 
(730) Institutul de Chimie al Academiei de Ştiin-

ţe a Moldovei, MD 
Str. Academiei nr. 3, MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, verde-deschis. 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate agriculturii; 
 

02   - substanţe de protecţie contra deteriorării lem-
nului; 

 

03   - preparate cosmetice; 
 

05   - produse farmaceutice şi veterinare;  fungicide. 
 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 27.05.10; 29.01.03. 
 
 
 
(210) 023114 
(220) 2008.03.14 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023116 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023117 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-

duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023118 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 023119 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 023120 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023121 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 

(210) 023122 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012, Chi-
şinău, 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, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023123 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
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, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023124 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023125 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023126 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-

cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023127 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023129 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 023131 
(220) 2008.03.18 
(730) BALEA Vitalie, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 29, bloc 1, ap. 44, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, galben, verde, 

alb. 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.20; 06.19.11; 26.01.02; 
27.05.07; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 023133 
(220) 2008.03.18 
(730) ONIX-JCV S.R.L., firmă, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 60/1, ap. 35, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 01.05.23; 01.13.01; 01.13.05; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023134 
(220) 2008.03.18 
(730) CIOBANU Vitalie, MD 

Str. Albişoara nr. 80/3, ap. 75, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

 
 
 
(210) 023135 
(220) 2008.03.18 
(730) NICOLAESCU Victor, MD 

Str-la Teatrului nr. 15, ap. 3, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023136 
(220) 2008.03.18 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023137 
(220) 2008.03.24 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., între-

prindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 

(210) 023138 
(220) 2008.03.18 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023140 
(220) 2008.03.18 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023141 
(220) 2008.03.18 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023142 
(220) 2008.03.18 
(730) EKON-91 Ltd., BG 

West Industrial Zone, 11, Kaptain Raicho Ni-
kolov Str., Rousse City, Bulgaria 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele de azbest; vopsele de aluminiu; sub-

stanţe de protecţie contra ruginii şi contra 
deteriorării lemnului; materiale colorante; 
mordanţi; vopsele bactericide; vopsele; firni-
suri; lacuri; mordanţi pentru piele; coloranţi 
pentru încălţăminte; vopsele ce împiedică 
murdărirea; var pentru văruit; soluţii pentru 
văruit; vopsele de acrilat dispersate de apă; 
grunduri; smalţuri pentru vopsit; preparate 
protectoare pentru metale; vopsele de cera-
mică; lacuri pentru acoperire cu bronz; metale 
sub formă de foiţe şi sub formă de pudră pen-
tru pictori, decoratori; tipografi şi artişti; miniu; 
răşini naturale în stare brută; vopsele ignifu-
ge; coloranţi; lianţi pentru vopsele; preparate 
liante pentru vopsele; diluanţi pentru vopsele; 
diluanţi pentru lacuri; tempera; fixativi pentru 
acuarele; emailuri, vopsele, lacuri; gum-lac; 

 

17   - vopsele izolatoare; lacuri izolatoare; uleiuri 
izolatoare; materiale izolatoare; acoperiri izo-
latoare. 

 

 
 
 
(210) 023143 
(220) 2008.03.18 
(730) EKON-91 Ltd., BG 

West Industrial Zone, 11, Kaptain Raicho Ni-
kolov Str., Rousse City, Bulgaria 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele de azbest; vopsele de aluminiu; sub-

stanţe de protecţie contra ruginii şi contra 
deteriorării lemnului; materiale colorante; 
mordanţi; vopsele bactericide; vopsele; firni-
suri; lacuri; mordanţi pentru piele; coloranţi 
pentru încălţăminte; vopsele ce împiedică 
murdărirea; var pentru văruit; soluţii pentru 
văruit; vopsele de acrilat dispersate de apă; 
grunduri; smalţuri pentru vopsit; preparate 
protectoare pentru metale; vopsele de cera-
mică; lacuri pentru acoperire cu bronz; metale 
sub formă de foiţe şi sub formă de pudră pen-
tru pictori, decoratori; tipografi şi artişti; miniu; 
răşini naturale în stare brută; vopsele ignifu-
ge; coloranţi; lianţi pentru vopsele; preparate 
liante pentru vopsele; diluanţi pentru vopsele; 
diluanţi pentru lacuri; tempera; fixativi pentru 
acuarele; emailuri, vopsele, lacuri; gum-lac; 

 

17   - vopsele izolatoare; lacuri izolatoare; uleiuri 
izolatoare; materiale izolatoare; acoperiri izo-
latoare. 

 

 
 
 
(210) 023144 
(220) 2008.03.18 
(730) OOO "ALTEROS", RU 

Ul. Samokatnaya d. 2, str. 1, 109033, 
Moskva, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - vaselină cosmetică; vată pentru scopuri cos-

metice; tampoane de vată pe suport rigid pen-
tru scopuri cosmetice; substanţe aromate 
(uleiuri eterice); apă de toaletă; deodorante 
de uz personal; grăsimi pentru scopuri cos-
metice; articole de parfumerie pentru nou-
născuţi şi copii; creme cosmetice; creme 
cosmetice pentru albire; creme, ceruri pentru 
piele; loţiuni pentru păr; loţiuni pentru scopuri 
cosmetice; măşti cosmetice; uleiuri cosmeti-
ce; uleiuri de toaletă; lapte de toaletă; săpu-
nuri; săpunuri dezinfectante; săpunuri deodo-
rante; săpunuri de toaletă în calupuri; săpu-
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nuri curative; seturi cosmetice pentru nou-
născuţi şi copii; ape de colonie; paste, prafuri 
de dinţi; piatră ponce; preparate pentru băi 
cosmetice; preparate pentru scopuri igienice, 
incluse în categoria cosmetice şi parfumerie, 
accesorii de toaletă; preparate pentru clătitul 
cavităţii bucale (cu excepţia celor folosite în 
scopuri medicale); şerveţele impregnate cu 
loţiuni cosmetice; săruri pentru băi (cu excep-
ţia celor folosite în scopuri medicale); remedii 
cosmetice pentru îngrijirea pielii; remedii 
cosmetice; talc de toaletă; şampoane; remedii 
de uz casnic împotriva depunerilor de calcar; 
remedii antistatice de uz casnic; substanţe 
aromate pentru parfumarea lenjeriei; săpu-
nuri; preparate pentru înmuierea lenjeriei; 
preparate pentru apretat ţesăturile; preparate 
pentru dedurizarea lenjeriei în timpul spălatu-
lui; preparate de spălat; preparate de curăţat 
la uscat; preparate chimice de uz casnic pen-
tru împrospătarea culorilor la spălatul lenjeriei; 
sodă de înălbit; sodă de spălat, curăţat; de-
tergenţi (cu excepţia celor folosiţi în scopuri 
industriale şi medicale), preparate pentru lus-
truire şi aplicarea luciului, preparate de cură-
ţat, şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice, 
remedii pentru curăţarea încălţămintei, înălbi-
tori pentru lenjerie, preparate de degresat (cu 
excepţia celor folosite în scopuri industriale), 
remedii pentru înlăturarea petelor, lichide de 
curăţat sticla, inclusiv pentru parbrize; 

 

05   - preparate igienice pentru scopuri medicale; 
scutece igienice de hârtie şi materiale higros-
copice de hârtie de folosire unică pentru copii; 
substanţe dietetice; alimentaţie pentru copii; 
vată aseptică, antiseptică, vată higroscopică; 
lactoză; pernuţe folosite pentru hrănire cu 
pieptul; preparate pentru facilitarea apariţiei 
dinţilor; produse alimentare pentru copii; şer-
veţele, pernuţe igienice; şerveţele impregnate 
cu remedii medicinale; săruri pentru băi din 
ape minerale; săruri pentru băi curative; 

 

16   - produse de hârtie sau celuloză pentru scopuri 
igienice, inclusiv scutece de folosire unică, 
scutece, pieptare; hârtie igienică, şerveţele de 
hârtie pentru demachiat, şervete şi şerveţele 
de hârtie pentru mâini, şervetele cosmetice de 
hârtie, băsmăluţe de nas de hârtie; învelitori 
pentru sticle de carton sau de hârtie; pachete 
de hârtie; produse de ambalat de hârtie sau 
de masă plastică; 

 

21   - biberoane de sticlă; veselă de faianţă pentru 
copii; cupe de băut; încălzitoare pentru bibe-
roane cu suzete pentru alimentaţia copiilor; 
bureţi de toaletă pentru copii; bureţi de uz 
casnic, bureţi de toaletă, piele de antilopă 

pentru curăţat, perii, piepteni; vase de uz cas-
nic sau de bucătărie; bureţi de metal de cură-
ţat vesela; mănuşi de uz casnic; mănuşi de 
polizare; tăvi de hârtie de uz casnic; pernuţe 
abrazive de bucătărie; pernuţe de curăţat; 
ustensile de uz casnic de toaletă; pămătufuri 
pentru pudră; aspiratoare de praf neelectrice; 
păhăruţe de hârtie sau de masă plastică; far-
furii; resturi de bumbac pentru curăţat, resturi 
de lână pentru curăţat, cârpe pentru spălat 
podelele, cârpe de curăţat, cârpe de curăţat 
impregnate cu detergenţi, cârpe pentru înlătu-
rarea prafului, cârpe pentru înlăturarea prafu-
lui de pe mobilă, filtre de uz casnic, perii de 
spălat vesela, perii de curăţat vase, perii rigi-
de, perii pentru veceu, perii şi penele din păr 
de animale; 

 

24   - prosoape şi lenjerie de pat pentru nou-născuţi 
şi copii; materiale textile pentru filtrat, şervete 
textile pentru demachiat, şervete textile cos-
metice, şervete pentru dispozitive, altele de-
cât cele de hârtie; băsmăluţe de nas din ma-
teriale textile; prosoape textile. 

 

 
 
 
(210) 023145 
(220) 2008.03.18 
(730) OOO "ALTEROS", RU 

Ul. Samokatnaya d. 2, str. 1, 109033, 
Moskva, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - vaselină cosmetică; vată pentru scopuri cos-

metice; tampoane de vată pe suport rigid pen-
tru scopuri cosmetice; substanţe aromate 
(uleiuri eterice); apă de toaletă; deodorante 
de uz personal; grăsimi pentru scopuri cos-
metice; articole de parfumerie pentru nou-
născuţi şi copii; creme cosmetice; creme 
cosmetice pentru albire; creme, ceruri pentru 
piele; loţiuni pentru păr; loţiuni pentru scopuri 
cosmetice; măşti cosmetice; uleiuri cosmeti-
ce; uleiuri de toaletă; lapte de toaletă; săpu-
nuri; săpunuri dezinfectante; săpunuri deodo-
rante; săpunuri de toaletă în calupuri; săpu-
nuri curative; seturi cosmetice pentru nou-
născuţi şi copii; ape de colonie; paste, prafuri 
de dinţi; piatră ponce; preparate pentru băi 
cosmetice; preparate pentru scopuri igienice, 
incluse în categoria cosmetice şi parfumerie, 
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accesorii de toaletă; preparate pentru clătitul 
cavităţii bucale (cu excepţia celor folosite în 
scopuri medicale); şerveţele impregnate cu 
loţiuni cosmetice; săruri pentru băi (cu excep-
ţia celor folosite în scopuri medicale); remedii 
cosmetice pentru îngrijirea pielii; remedii 
cosmetice; talc de toaletă; şampoane; remedii 
de uz casnic împotriva depunerilor de calcar; 
remedii antistatice de uz casnic; substanţe 
aromate pentru parfumarea lenjeriei; săpu-
nuri; preparate pentru înmuierea lenjeriei; 
preparate pentru apretat ţesăturile; preparate 
pentru dedurizarea lenjeriei în timpul spălatu-
lui; preparate de spălat; preparate de curăţat 
la uscat; preparate chimice de uz casnic pen-
tru împrospătarea culorilor la spălatul lenjeriei; 
sodă de înălbit; sodă de spălat, curăţat; de-
tergenţi (cu excepţia celor folosiţi în scopuri 
industriale şi medicale), preparate pentru lus-
truire şi aplicarea luciului, preparate de cură-
ţat, şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice, 
remedii pentru curăţarea încălţămintei, înălbi-
tori pentru lenjerie, preparate de degresat (cu 
excepţia celor folosite în scopuri industriale), 
remedii pentru înlăturarea petelor, lichide de 
curăţat sticla, inclusiv pentru parbrize; 

 

05   - preparate igienice pentru scopuri medicale; 
scutece igienice de hârtie şi materiale higros-
copice de hârtie de folosire unică pentru copii; 
substanţe dietetice; alimentaţie pentru copii; 
vată aseptică, antiseptică, vată higroscopică; 
lactoză; pernuţe folosite pentru hrănire cu 
pieptul; preparate pentru facilitarea apariţiei 
dinţilor; produse alimentare pentru copii; şer-
veţele, pernuţe igienice; şerveţele impregnate 
cu remedii medicinale; săruri pentru băi din 
ape minerale; săruri pentru băi curative; 

 

16   - produse de hârtie sau celuloză pentru scopuri 
igienice, inclusiv scutece de folosire unică, 
scutece, pieptare; hârtie igienică, şerveţele de 
hârtie pentru demachiat, şervete şi şerveţele 
de hârtie pentru mâini, şervetele cosmetice de 
hârtie, băsmăluţe de nas de hârtie; învelitori 
pentru sticle de carton sau de hârtie; pachete 
de hârtie; produse de ambalat de hârtie sau 
de masă plastică; 

 

21   - biberoane de sticlă; veselă de faianţă pentru 
copii; cupe de băut; încălzitoare pentru bibe-
roane cu suzete pentru alimentarea copiilor; 
bureţi de toaletă pentru copii; bureţi de uz 
casnic, bureţi de toaletă, piele de antilopă 
pentru curăţat, perii, piepteni; vase de uz cas-
nic sau de bucătărie; bureţi de metal de cură-
ţat vesela; mănuşi de uz casnic; mănuşi de 
polizare; tăvi de hârtie de uz casnic; pernuţe 
abrazive de bucătărie; pernuţe de curăţat; 

ustensile de uz casnic de toaletă; pămătufuri 
pentru pudră; aspiratoare de praf neelectrice; 
păhăruţe de hârtie sau de masă plastică; far-
furii; resturi de bumbac pentru curăţat, resturi 
de lână pentru curăţat, cârpe pentru spălat 
podelele, cârpe de curăţat, cârpe de curăţat 
impregnate cu detergenţi, cârpe pentru înlătu-
rarea prafului, cârpe pentru înlăturarea prafu-
lui de pe mobilă, filtre de uz casnic, perii de 
spălat vesela, perii de curăţat vase, perii rigi-
de, perii pentru veceu, perii şi penele din păr 
de animale; 

 

24   - prosoape şi lenjerie de pat pentru nou-născuţi 
şi copii; materiale textile pentru filtrat, şervete 
textile pentru demachiat, şervete textile cos-
metice, şervete pentru dispozitive, altele de-
cât cele de hârtie; băsmăluţe de nas din ma-
teriale textile; prosoape textile. 

 

 
 
 
(210) 023146 
(220) 2008.03.18 
(730) OOO "ALTEROS", RU 

Ul. Samokatnaya d. 2, str. 1, 109033, 
Moskva, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - vaselină cosmetică; vată pentru scopuri cos-

metice; tampoane de vată pe suport rigid pen-
tru scopuri cosmetice; substanţe aromate 
(uleiuri eterice); apă de toaletă; deodorante 
de uz personal; grăsimi pentru scopuri cos-
metice; articole de parfumerie pentru nou-
născuţi şi copii; creme cosmetice; creme 
cosmetice pentru albire; creme, ceruri pentru 
piele; loţiuni pentru păr; loţiuni pentru scopuri 
cosmetice; măşti cosmetice; uleiuri cosmeti-
ce; uleiuri de toaletă; lapte de toaletă; săpu-
nuri; săpunuri dezinfectante; săpunuri deodo-
rante; săpunuri de toaletă în calupuri; săpu-
nuri curative; seturi cosmetice pentru nou-
născuţi şi copii; ape de colonie; paste, prafuri 
de dinţi; piatră ponce; preparate pentru băi 
cosmetice; preparate pentru scopuri igienice, 
incluse în categoria cosmetice şi parfumerie, 
accesorii de toaletă; preparate pentru clătitul 
cavităţii bucale (cu excepţia celor folosite în 
scopuri medicale); şerveţele impregnate cu 
loţiuni cosmetice; săruri pentru băi (cu excep-
ţia celor folosite în scopuri medicale); remedii 
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cosmetice pentru îngrijirea pielii; remedii 
cosmetice; talc de toaletă; şampoane; remedii 
de uz casnic împotriva depunerilor de calcar; 
remedii antistatice de uz casnic; substanţe 
aromate pentru parfumarea lenjeriei; săpu-
nuri; preparate pentru înmuierea lenjeriei; 
preparate pentru apretat ţesăturile; preparate 
pentru dedurizarea lenjeriei în timpul spălatu-
lui; preparate de spălat; preparate de curăţat 
la uscat; preparate chimice de uz casnic pen-
tru împrospătarea culorilor la spălatul lenjeriei; 
sodă de înălbit; sodă de spălat, curăţat; de-
tergenţi (cu excepţia celor folosiţi în scopuri 
industriale şi medicale), preparate pentru lus-
truire şi aplicarea luciului, preparate de cură-
ţat, şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice, 
remedii pentru curăţarea încălţămintei, înălbi-
tori pentru lenjerie, preparate de degresat (cu 
excepţia celor folosite în scopuri industriale), 
remedii pentru înlăturarea petelor, lichide de 
curăţat sticla, inclusiv pentru parbrize; 

 

05   - preparate igienice pentru scopuri medicale; 
scutece igienice de hârtie şi materiale higros-
copice de hârtie de folosire unică pentru copii; 
substanţe dietetice; alimentaţie pentru copii; 
vată aseptică, antiseptică, vată higroscopică; 
lactoză; pernuţe folosite pentru hrănire cu 
pieptul; preparate pentru facilitarea apariţiei 
dinţilor; produse alimentare pentru copii; şer-
veţele, pernuţe igienice; şerveţele impregnate 
cu remedii medicinale; săruri pentru băi din 
ape minerale; săruri pentru băi curative; 

 

16   - produse de hârtie sau celuloză pentru scopuri 
igienice, inclusiv scutece de folosire unică, 
scutece, pieptare; hârtie igienică, şerveţele de 
hârtie pentru demachiat, şervete şi şerveţele 
de hârtie pentru mâini, şervetele cosmetice de 
hârtie, băsmăluţe de nas de hârtie; învelitori 
pentru sticle de carton sau de hârtie; pachete 
de hârtie; produse de ambalat de hârtie sau 
de masă plastică; 

 

21   - biberoane de sticlă; veselă de faianţă pentru 
copii; cupe de băut; încălzitoare pentru bibe-
roane cu suzete pentru alimentaţia copiilor; 
bureţi de toaletă pentru copii; bureţi de uz 
casnic, bureţi de toaletă, piele de antilopă 
pentru curăţat, perii, piepteni; vase de uz cas-
nic sau de bucătărie; bureţi de metal de cură-
ţat vesela; mănuşi de uz casnic; mănuşi de 
polizare; tăvi de hârtie de uz casnic; pernuţe 
abrazive de bucătărie; pernuţe de curăţat; 
ustensile de uz casnic de toaletă; pămătufuri 
pentru pudră; aspiratoare de praf neelectrice; 
păhăruţe de hârtie sau de masă plastică; far-
furii; resturi de bumbac pentru curăţat, resturi 
de lână pentru curăţat, cârpe pentru spălat 

podelele, cârpe de curăţat, cârpe de curăţat 
impregnate cu detergenţi, cârpe pentru înlătu-
rarea prafului, cârpe pentru înlăturarea prafu-
lui de pe mobilă, filtre de uz casnic, perii de 
spălat vesela, perii de curăţat vase, perii rigi-
de, perii pentru veceu, perii şi penele din păr 
de animale; 

 

24   - prosoape şi lenjerie de pat pentru nou-născuţi 
şi copii; materiale textile pentru filtrat, şervete 
textile pentru demachiat, şervete textile cos-
metice, şervete pentru dispozitive, altele de-
cât cele de hârtie; băsmăluţe de nas din ma-
teriale textile; prosoape textile. 

 

 
 
 
(210) 023147 
(220) 2008.03.19 
(730) DEBUT-SOR S.R.L., MD 

Str. Cosăuţi nr. 6, MD-3001, Soroca, Repu-
blica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

 
 
 
(210) 023148 
(220) 2008.03.19 
(730) DEBUT-SOR S.R.L., MD 

Str. Cosăuţi nr. 6, MD-3001, Soroca, Repu-
blica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 
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(210) 023149 
(220) 2008.03.19 
(730) CREAMONDI S.R.L., MD 

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 72, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru-

închis. 
(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023151 
(220) 2008.03.19 
(730) FORD MOTOR COMPANY, US 

One American Road, Dearborn, Michigan 
48126, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală. 
 

 
 
 
(210) 023152 
(220) 2008.03.19 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634 / Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, verde, auriu, alb, 

negru. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, 

arac, brandy, vinuri, whisky, vodcă de ana-
son, lichior de anason, vodcă, vodcă de vişine 
(kirsch), cidru de pere, gin, cocteiluri, curacao, 
hidromel (băutură din miere), alcool de mentă, 
lichioruri amărui, băuturi distilate, pichet 
(piquette), alcool din orez, rom, sake, cidru, 
băuturi spirtoase, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice, digestive (lichioruri şi alcooluri), 
băuturi alcoolice cu conţinut de fructe, extrac-
te din fructe (alcoolice); 

 

35   - agenţii de informaţie comercială, analiza pre-
ţului de cost, management în domeniul aface-
rilor artistice, vânzări la licitaţii, contabilitate, 
studiu de piaţă, sondaj de opinie, organizare 
de expoziţii în scopuri comerciale sau de re-
clamă, testare psihologică pentru selectarea 
personalului, servicii de răspuns telefonic 
(pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre 
afaceri, estimare în afaceri comerciale, inves-
tigaţii pentru afaceri, date privitoare la afaceri, 
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cercetare de piaţă, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor, previziuni economice, exper-
tize în afaceri, transcriere de comunicări, co-
lectarea informaţiei în baze de date com-
puteriale, informaţie statistică, întocmire de 
rapoarte cu privire la conturi, relaţii publice, 
agenţii de import-export, închiriere de maşini 
şi aparate de birou, asistenţă în conducerea 
întreprinderilor comerciale sau industriale, 
gestiunea fişierelor informatice, consultanţă 
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în 
organizarea şi conducerea afacerilor, gestiu-
nea afacerilor hoteliere, consultanţă profesio-
nală de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de 
personal, recrutare de personal, servicii de 
dactilografie, servicii de manechine în scop 
publicitar sau de promovare a vânzărilor, re-
produceri de documente, publicare de texte 
publicitare, prelucrare de texte, servicii de 
revistă de presă, reactualizarea documentaţiei 
publicitare, estimare în domeniul lânăriei, de-
corarea vitrinelor, estimare în domeniul silvic, 
verificarea conturilor (audit), servicii de abo-
nament la ziare (pentru terţi), pregătirea do-
cumentelor de plată, întocmirea declaraţiilor 
fiscale, servicii de reinstalare pentru întreprin-
deri, difuzare de anunţuri publicitare, servicii 
de aprovizionare pentru terţi (procurarea pro-
duselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, 
publicitate prin corespondenţă, închiriere de 
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar 
în toate mijloacele de comunicare, agenţii de 
publicitate, închiriere de material publicitar, 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de materi-
al publicitar, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), publicitate televizată, închiriere de au-
tomate comerciale, sistematizarea informaţiei în 
baze de date computeriale, închiriere de aparate 
de fotocopiere, fotocopiere, căutarea informa-
ţiei în fişiere de calculator (pentru terţi), servicii 
de comparare a preţurilor, căutarea sponsori-
lor, administrare comercială în licenţierea 
produselor şi serviciilor părţilor terţe, prelucra-
rea administrativă a comenzilor pentru livra-
rea mărfurilor, emiterea facturilor, informaţie şi 
consultanţă comercială pentru consumatori 
(centre de susţinere a consumatorilor); pre-
zentare de produse prin intermediul mijloace-
lor de comunicare pentru vânzarea cu amă-
nuntul; amplasarea într-un singur loc, pentru 
beneficiul terţilor, a unui sortiment de produse 

(cu excepţia transportării acestora), ceea ce 
permite consumatorilor să examineze în mod 
convenabil şi să procure produsele date. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.12; 11.03.02; 24.03.01; 
25.01.15; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 023153 
(220) 2008.03.19 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634 / Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
(591) Culori revendicate: verde, verde-deschis, 

auriu, galben, roşu, portocaliu, cafeniu, alb, 
negru. 

(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, 

arac, brandy, vinuri, whisky, vodcă de ana-
son, lichior de anason, vodcă, vodcă de vişine 
(kirsch), cidru de pere, gin, cocteiluri, curacao, 
hidromel (băutură din miere), alcool de mentă, 
lichioruri amărui, băuturi distilate, pichet 
(piquette), alcool din orez, rom, sake, cidru, 
băuturi spirtoase, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice, digestive (lichioruri şi alcooluri), 
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băuturi alcoolice cu conţinut de fructe, extrac-
te din fructe (alcoolice); 

 

35   - agenţii de informaţie comercială, analiza pre-
ţului de cost, management în domeniul aface-
rilor artistice, vânzări la licitaţii, contabilitate, 
studiu de piaţă, sondaj de opinie, organizare 
de expoziţii în scopuri comerciale sau de re-
clamă, testare psihologică pentru selectarea 
personalului, servicii de răspuns telefonic 
(pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre 
afaceri, estimare în afaceri comerciale, inves-
tigaţii pentru afaceri, date privitoare la afaceri, 
cercetare de piaţă, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor, previziuni economice, exper-
tize în afaceri, transcriere de comunicări, co-
lectarea informaţiei în baze de date com-
puteriale, informaţie statistică, întocmire de 
rapoarte cu privire la conturi, relaţii publice, 
agenţii de import-export, închiriere de maşini 
şi aparate de birou, asistenţă în conducerea 
întreprinderilor comerciale sau industriale, 
gestiunea fişierelor informatice, consultanţă 
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în 
organizarea şi conducerea afacerilor, gestiu-
nea afacerilor hoteliere, consultanţă profesio-
nală de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de 
personal, recrutare de personal, servicii de 
dactilografie, servicii de manechine în scop 
publicitar sau de promovare a vânzărilor, re-
produceri de documente, publicare de texte 
publicitare, prelucrare de texte, servicii de 
revistă de presă, reactualizarea documentaţiei 
publicitare, estimare în domeniul lânăriei, de-
corarea vitrinelor, estimare în domeniul silvic, 
verificarea conturilor (audit), servicii de abo-
nament la ziare (pentru terţi), pregătirea do-
cumentelor de plată, întocmirea declaraţiilor 
fiscale, servicii de reinstalare pentru întreprin-
deri, difuzare de anunţuri publicitare, servicii 
de aprovizionare pentru terţi (procurarea pro-
duselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, 
publicitate prin corespondenţă, închiriere de 
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar 
în toate mijloacele de comunicare, agenţii de 
publicitate, închiriere de material publicitar, 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de materi-
al publicitar, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), publicitate televizată, închiriere de au-
tomate comerciale, sistematizarea informaţiei 

în baze de date computeriale, închiriere de 
aparate de fotocopiere, fotocopiere, căutarea 
informaţiei în fişiere de calculator (pentru 
terţi), servicii de comparare a preţurilor, căuta-
rea sponsorilor, administrare comercială în 
licenţierea produselor şi serviciilor părţilor 
terţe, prelucrarea administrativă a comenzilor 
pentru livrarea mărfurilor, emiterea facturilor, 
informaţie şi consultanţă comercială pentru 
consumatori (centre de susţinere a consuma-
torilor); prezentare de produse prin intermedi-
ul mijloacelor de comunicare pentru vânzarea 
cu amănuntul; amplasarea într-un singur loc, 
pentru beneficiul terţilor, a unui sortiment de 
produse (cu excepţia transportării acestora), 
ceea ce permite consumatorilor să examineze 
în mod convenabil şi să procure produsele 
date. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 06.19.09; 11.03.02; 24.03.01; 
25.01.15; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 023154 
(220) 2008.03.19 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634 / Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
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(591) Culori revendicate: argintiu, albastru, azuriu, 
galben, cafeniu, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, 

arac, brandy, vinuri, whisky, vodcă de ana-
son, lichior de anason, vodcă, vodcă de vişine 
(kirsch), cidru de pere, gin, cocteiluri, curacao, 
hidromel (băutură din miere), alcool de mentă, 
lichioruri amărui, băuturi distilate, pichet 
(piquette), alcool din orez, rom, sake, cidru, 
băuturi spirtoase, extracte alcoolice, esenţe 
alcoolice, digestive (lichioruri şi alcooluri), 
băuturi alcoolice cu conţinut de fructe, extrac-
te din fructe (alcoolice); 

 

35   - agenţii de informaţie comercială, analiza pre-
ţului de cost, management în domeniul aface-
rilor artistice, vânzări la licitaţii, contabilitate, 
studiu de piaţă, sondaj de opinie, organizare 
de expoziţii în scopuri comerciale sau de re-
clamă, testare psihologică pentru selectarea 
personalului, servicii de răspuns telefonic 
(pentru abonaţii nedisponibili), organizare de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre 
afaceri, estimare în afaceri comerciale, inves-
tigaţii pentru afaceri, date privitoare la afaceri, 
cercetare de piaţă, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor, previziuni economice, exper-
tize în afaceri, transcriere de comunicări, co-
lectarea informaţiei în baze de date com-
puteriale, informaţie statistică, întocmire de 
rapoarte cu privire la conturi, relaţii publice, 
agenţii de import-export, închiriere de maşini 
şi aparate de birou, asistenţă în conducerea 
întreprinderilor comerciale sau industriale, 
gestiunea fişierelor informatice, consultanţă 
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în 
organizarea şi conducerea afacerilor, gestiu-
nea afacerilor hoteliere, consultanţă profesio-
nală de afaceri, consultanţă în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru probleme de 
personal, recrutare de personal, servicii de 
dactilografie, servicii de manechine în scop 
publicitar sau de promovare a vânzărilor, re-
produceri de documente, publicare de texte 
publicitare, prelucrare de texte, servicii de 
revistă de presă, reactualizarea documentaţiei 
publicitare, estimare în domeniul lânăriei, de-
corarea vitrinelor, estimare în domeniul silvic, 
verificarea conturilor (audit), servicii de abo-
nament la ziare (pentru terţi), pregătirea do-
cumentelor de plată, întocmirea declaraţiilor 
fiscale, servicii de reinstalare pentru întreprin-
deri, difuzare de anunţuri publicitare, servicii 
de aprovizionare pentru terţi (procurarea pro-
duselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 

birouri de plasare, publicitate radiofonică, 
publicitate prin corespondenţă, închiriere de 
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar 
în toate mijloacele de comunicare, agenţii de 
publicitate, închiriere de material publicitar, 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de materi-
al publicitar, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), publicitate televizată, închiriere de au-
tomate comerciale, sistematizarea informaţiei 
în baze de date computeriale, închiriere de 
aparate de fotocopiere, fotocopiere, căutarea 
informaţiei în fişiere de calculator (pentru 
terţi), servicii de comparare a preţurilor, căuta-
rea sponsorilor, administrare comercială în 
licenţierea produselor şi serviciilor părţilor 
terţe, prelucrarea administrativă a comenzilor 
pentru livrarea mărfurilor, emiterea facturilor, 
informaţie şi consultanţă comercială pentru 
consumatori (centre de susţinere a consuma-
torilor); prezentare de produse prin intermedi-
ul mijloacelor de comunicare pentru vânzarea 
cu amănuntul; amplasarea într-un singur loc, 
pentru beneficiul terţilor, a unui sortiment de 
produse (cu excepţia transportării acestora), 
ceea ce permite consumatorilor să examineze 
în mod convenabil şi să procure produsele 
date. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 06.19.09; 11.03.02; 24.03.01; 
25.01.15; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 023155 
(220) 2008.03.19 
(730) The Sherwin-Williams Company, US 

101 Prospect Avenue, N.W. Cleveland, Ohio 
44115-1075, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
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sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.11.02; 26.11.13; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 023156 
(220) 2008.03.19 
(730) The Sherwin-Williams Company, US 

101 Prospect Avenue, N.W. Cleveland, Ohio 
44115-1075, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.10; 01.15.14; 19.03.01. 
 
 
 
(210) 023157 
(220) 2008.03.20 
(730) EPIDAVR S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 44, MD-2043, Chişinău, Repu-
blica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, roşu, negru. 
(511) NCL(9) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.02; 01.03.13; 27.05.01; 
28.05.00; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 023159 
(220) 2008.03.21 
(730) STAG S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Tighina nr. 49/1, MD-2001, Chişinău, 
 Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, oranj, gri. 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte. 
 

(531) CFE(5) 03.03.01; 03.03.17; 26.01.15; 27.05.11; 
29.01.13. 
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(210) 023160 
(220) 2008.03.27 
(730) VLADOVLAD S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 4, ap. 55, MD-2051,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe şi legume conservate, congelate, usca-

te şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
 

30   - zahăr, pâine, produse de patiserie şi cofetă-
rie, miere, sirop de melasă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 03.13.04; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023161 
(220) 2008.03.20 
(730) TITOV Mihail, MD 

Str. A.  Puşkin nr. 44, ap. 41, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine, centre comerciale; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 

(210) 023162 
(220) 2008.03.25 
(730) ALEXGRUP S.R.L., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023163 
(220) 2008.03.25 
(730) ALEXGRUP S.R.L., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
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semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023164 
(220) 2008.03.25 
(730) ALEXGRUP S.R.L., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.10; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023165 
(220) 2008.03.25 
(730) ALEXGRUP S.R.L., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 16, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023166 
(220) 2008.03.20 
(730) UNTILOV Andrei, MD 

Str. N. Zelinski nr. 40, bloc 2, ap. 29,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee. 

 

(531) CFE(5) 11.01.02; 11.01.09; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 023167 
(220) 2008.03.20 
(730) ARUTIN Evghenii, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 22, bloc 1, ap. 54, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 023168 
(220) 2008.03.20 
(730) ARUTIN Evghenii, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 22, bloc 1, ap. 54, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023177 
(220) 2008.03.28 
(730) CITY GIFT S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 141, MD-2019,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor de birotică şi a pro-
duselor promoţionale, servicii prestate de 
magazine specializate, servicii prestate de 
magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 24.17.04; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023178 
(220) 2008.04.04 
(730) GIANIS IMPEX S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Ion Creangă nr. 6/V, MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 023181 
(220) 2008.04.25 
(730) GOMENIUK Iuri, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023184 
(220) 2008.03.26 
(730) PANUŞ Grigore, MD 

Str. Piaţa Veche nr. 4, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 02.03.04; 02.03.12; 05.07.10; 25.01.06. 
 
 

(210) 023185 
(220) 2008.03.25 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

ware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - cosmetice; articole de toaletă nemedicinale 

(produse pentru scopuri igienice ce se referă 
la categoria produselor de parfumerie şi cos-
metică); parfumerie, inclusiv parfum, apă de 
colonie şi produse aromatice de uz personal 
incluse în clasa 03; 

 

36   - servicii de colectare de fonduri de binefacere. 
 

 
 
 
(210) 023186 
(220) 2008.03.25 
(730) Nebankovskaya kreditnaya organizatsya 

zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"LEADER", RU 
2-nd Novopodmoskovny per., 8, 125130, 
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - suporturi magnetice de înregistrare, discuri 

acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
programe pentru calculatoare; programe pen-
tru calculatoare încărcabile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale, 
inclusiv serviciile companiilor administrative şi 
companiilor holding; administrare comercială; 
lucrări de birou; abonarea pentru servicii de 
telecomunicaţie pentru terţi; agenţii de import-
export; agenţii de informaţie comercială; 
agenţii publicitare; analiza preţului de cost; 
arenda spaţiilor pentru amplasarea publicităţii; 
audit; birouri de plasare; gestiunea bazelor de 
date automatizate, şi anume serviciile de ope-
rator de date personale, procesarea datelor 
personale în sistem informativ de date perso-
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nale ale sistemului de plăţi; ţinerea registrelor 
contabile; emiterea facturilor; prezentarea 
mărfurilor; înregistrarea mesajelor; sondaje de 
opinie publică; studii de piaţă; informaţie de 
afaceri; informaţie şi avize comerciale către 
consumatori; investigaţii în domeniul afaceri-
lor; investigaţii în domeniul marketingului; re-
crutarea personalului; consultaţii în domeniul 
organizării şi administrării afacerilor; consulta-
ţii în domeniul statului de personal; consultaţii 
în domeniul organizării afacerilor; consultaţii 
în domeniul administrării afacerilor; consultaţii 
profesionale în domeniul afacerilor; macheta-
rea publicităţii; management în domeniul afa-
cerilor artistice; revista presei; înnoirea mate-
rialelor publicitare; prelucrarea textului; servi-
cii de secretar; servicii stenografice; organiza-
rea expoziţiilor comerciale sau publicitare; 
organizarea abonării la ziare (pentru terţi); 
organizarea iarmaroacelor comerciale sau 
publicitare; amenajarea vitrinelor; evaluarea 
activităţii comerciale; evaluarea pădurii; eva-
luarea lânii; pregătirea documentelor de plată; 
căutarea informaţiei în fişierele de calculator 
(pentru terţi); căutarea garanţilor; asistenţă în 
administrarea afacerilor; asistenţă în adminis-
trarea întreprinderilor comerciale sau industri-
ale; prezentarea produselor în toate sursele 
media cu scopul vânzării lor cu amănuntul; 
prognoză economică; vânzări la licitaţie; pro-
movarea vânzărilor (pentru terţi); închirierea 
maşinilor şi echipamentului de birou; închirie-
rea timpului publicitar în toate mijloacele de 
informare în masă; închirierea materialelor 
publicitare; închirierea distribuitoarelor auto-
mate; închirierea echipamentului de fotocopi-
ere; publicarea textelor publicitare; servicii de 
dactilografie; publicitate radio; afişaj; distribui-
rea mostrelor; distribuirea materialelor publici-
tare; redactarea textelor publicitare; publicita-
te; publicitate interactivă în reţele de calcula-
toare; publicitate prin corespondenţă; publici-
tate televizată; reproducerea documentelor; 
colectarea şi acordarea datelor statistice; com-
pilarea informaţiei în baze de date de calcula-
toare; informaţie cu privire Ia operaţiuni de 
afaceri; sistematizarea informaţiei în bazele 
de date de calculatoare; întocmirea declaraţi-
ilor fiscale; întocmirea rapoartelor despre con-
turi; întocmirea rubricilor publicitare în ziare; 
testare psihologică la angajarea la serviciu; 
administrarea afacerilor hoteliere; administra-
rea comercială a licenţelor pentru produse şi 
servicii pentru terţi; administrarea proceselor 
de prelucrare a comenzilor de livrare a mărfu-
rilor; servicii în domeniul relaţiilor publice; 
serviciile modelelor în scopuri publicitare sau 

de promovare a vânzărilor; servicii de 
relocalizare a întreprinderilor; servicii de com-
parare a preţurilor; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse); serviciile subantrepre-
norilor privind administrarea (comercială); 
răspunsuri la telefon (pentru abonaţii nedis-
ponibili); fotocopiere; expertiză de afaceri; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; operaţiuni de 
credit şi de bani, inclusiv cele executate de 
persoane împuternicite; afaceri imobiliare; 
emisiunea cecurilor de călătorie; emisiunea 
cardurilor de credit; investiţii; cliring; curtaj; 
deservirea cardurilor de debit; deservirea car-
durilor de credit; transfer de mijloace băneşti 
în sistem de achitări electronice, şi anume 
transfer de mijloace băneşti fără deschiderea 
unui cont; garanţie; intermediere de bursă; 
intermediere în operaţiuni cu imobilul; case de 
cliring; servicii bancare; 

 

38   - transfer de informaţie, legată cu plăţi, prin 
sistem de transferuri de mijloace băneşti fără 
a deschide un cont; telecomunicaţii, inclusiv 
servicii de transfer în Internet a informaţiei 
despre persoane fizice cu ajutorul unui com-
plex de aparat şi program, circulaţia protejată 
a documentelor; 

 

42   - servicii tehnologice şi servicii de cercetare şi 
de creaţie referitoare la acestea; crearea şi 
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor 
de calculator. 

 

 
 
 
(210) 023187 
(220) 2008.03.25 
(730) Nebankovskaya kreditnaya organizatsya 

zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"LEADER", RU 
2-nd Novopodmoskovny per., 8, 125130, 
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - suporturi magnetice de înregistrare, discuri 

acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
programe pentru calculatoare; programe pen-
tru calculatoare încărcabile; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale, 
inclusiv serviciile companiilor administrative şi 
companiilor holding; administrare comercială; 
lucrări de birou; abonarea pentru servicii de 
telecomunicaţie pentru terţi; agenţii de import-
export; agenţii de informaţie comercială; 
agenţii publicitare; analiza preţului de cost; 
arenda spaţiilor pentru amplasarea publicităţii; 
audit; birouri de plasare; gestiunea bazelor de 
date automatizate, şi anume serviciile de ope-
rator de date personale, procesarea datelor 
personale în sistem informativ de date perso-
nale ale sistemului de plăţi; ţinerea registrelor 
contabile; emiterea facturilor; prezentarea 
mărfurilor; înregistrarea mesajelor; sondaje de 
opinie publică; studii de piaţă; informaţie de 
afaceri; informaţie şi avize comerciale către 
consumatori; investigaţii în domeniul afaceri-
lor; investigaţii în domeniul marketingului; 
recrutarea personalului; consultaţii în domeni-
ul organizării şi administrării afacerilor; con-
sultaţii în domeniul statului de personal; con-
sultaţii în domeniul organizării afacerilor; con-
sultaţii în domeniul administrării afacerilor; 
consultaţii profesionale în domeniul afacerilor; 
machetarea publicităţii; management în do-
meniul afacerilor artistice; revista presei; înno-
irea materialelor publicitare; prelucrarea textu-
lui; servicii de secretar; servicii stenografice; 
organizarea expoziţiilor comerciale sau publi-
citare; organizarea abonării la ziare (pentru 
terţi); organizarea iarmaroacelor comerciale 
sau publicitare; amenajarea vitrinelor; evalua-
rea activităţii comerciale; evaluarea pădurii; 
evaluarea lânii; pregătirea documentelor de 
plată; căutarea informaţiei în fişierele de cal-
culator (pentru terţi); căutarea garanţilor; asis-
tenţă în administrarea afacerilor; asistenţă în 
administrarea întreprinderilor comerciale sau 
industriale; prezentarea produselor în toate 
sursele media cu scopul vânzării lor cu amă-
nuntul; prognoză economică; vânzări la licita-
ţie; promovarea vânzărilor (pentru terţi); închi-
rierea maşinilor şi echipamentului de birou; 
închirierea timpului publicitar în toate mijloa-
cele de informare în masă; închirierea materi-
alelor publicitare; închirierea distribuitoarelor 
automate; închirierea echipamentului de foto-
copiere; publicarea textelor publicitare; servicii 
de dactilografie; publicitate radio; afişaj; distri-
buirea mostrelor; distribuirea materialelor pu-
blicitare; redactarea textelor publicitare; publi-
citate; publicitate interactivă în reţele de cal-
culatoare; publicitate prin corespondenţă; 
publicitate televizată; reproducerea documen-
telor; colectarea şi acordarea datelor statisti-
ce; compilarea informaţiei în baze de date de 

calculatoare; informaţie cu privire Ia operaţiuni 
de afaceri; sistematizarea informaţiei în baze-
le de date de calculatoare; întocmirea decla-
raţiilor fiscale; întocmirea rapoartelor despre 
conturi; întocmirea rubricilor publicitare în 
ziare; testare psihologică la angajarea la ser-
viciu; administrarea afacerilor hoteliere; admi-
nistrarea comercială a licenţelor pentru pro-
duse şi servicii pentru terţi; administrarea pro-
ceselor de prelucrare a comenzilor de livrare 
a mărfurilor; servicii în domeniul relaţiilor pu-
blice; serviciile modelelor în scopuri publicita-
re sau de promovare a vânzărilor; servicii de 
relocalizare a întreprinderilor; servicii de com-
parare a preţurilor; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse); serviciile subantrepre-
norilor privind administrarea (comercială); 
răspunsuri la telefon (pentru abonaţii nedis-
ponibili); fotocopiere; expertiză de afaceri; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; operaţiuni de 
credit şi de bani, inclusiv cele executate de 
persoane împuternicite; afaceri imobiliare; 
emisiunea cecurilor de călătorie; emisiunea 
cardurilor de credit; investiţii; cliring; curtaj; 
deservirea cardurilor de debit; deservirea car-
durilor de credit; transfer de mijloace băneşti 
în sistem de achitări electronice, şi anume 
transfer de mijloace băneşti fără deschiderea 
unui cont; garanţie; intermediere de bursă; 
intermediere în operaţiuni cu imobilul; case de 
cliring; servicii bancare; 

 

38   - transfer de informaţie legată cu plăţi prin sis-
tem de transferuri de mijloace băneşti fără a 
deschide un cont; telecomunicaţii, inclusiv 
servicii de transfer în Internet a informaţiei 
despre persoane fizice cu ajutorul unui com-
plex de aparat şi program, circulaţia protejată 
a documentelor; 

 

42   - servicii tehnologice şi servicii de cercetare şi 
de creaţie referitoare la acestea; crearea şi 
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor 
de calculator. 

 

 
 
 
(210) 023188 
(220) 2008.03.25 
(730) LLC "Vita Prestige", RU 

9T, Vinogradnaya str., 141706, 
Dolgoprudniy, Federaţia Rusă 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "trade mark", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 05.03.20; 26.01.05; 26.01.19; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023189 
(220) 2008.03.25 
(730) Nebankovskaya kreditnaya organizatsya 

zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"LEADER", RU 
2-nd Novopodmoskovny per., 8, 125130, 
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
09   - suporturi magnetice de înregistrare, discuri 

acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
programe pentru calculatoare; programe pen-
tru calculatoare încărcabile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale, 
inclusiv serviciile companiilor administrative şi 
companiilor holding; administrare comercială; 
lucrări de birou; abonarea pentru servicii de 
telecomunicaţie pentru terţi; agenţii de import-
export; agenţii de informaţie comercială; 
agenţii publicitare; analiza preţului de cost; 
arenda spaţiilor pentru amplasarea publicităţii; 
audit; birouri de plasare; gestiunea bazelor de 
date automatizate, şi anume serviciile de ope-
rator de date personale, procesarea datelor 
personale în sistem informativ de date perso-
nale ale sistemului de plăţi; ţinerea registrelor 
contabile; emiterea facturilor; prezentarea 
mărfurilor; înregistrarea mesajelor; sondaje de 
opinie publică; studii de piaţă; informaţie de 
afaceri; informaţie şi avize comerciale către 
consumatori; investigaţii în domeniul afaceri-
lor; investigaţii în domeniul marketingului; 
recrutarea personalului; consultaţii în domeni-
ul organizării şi administrării afacerilor; con-
sultaţii în domeniul statului de personal; con-
sultaţii în domeniul organizării afacerilor; con-
sultaţii în domeniul administrării afacerilor; 
consultaţii profesionale în domeniul afacerilor; 
machetarea publicităţii; management în do-
meniul afacerilor artistice; revista presei; înno-
irea materialelor publicitare; prelucrarea textu-
lui; servicii de secretar; servicii stenografice; 
organizarea expoziţiilor comerciale sau publi-
citare; organizarea abonării la ziare (pentru 
terţi); organizarea iarmaroacelor comerciale 
sau publicitare; amenajarea vitrinelor; evalua-
rea activităţii comerciale; evaluarea pădurii; 
evaluarea lânii; pregătirea documentelor de 
plată; căutarea informaţiei în fişierele de cal-
culator (pentru terţi); căutarea garanţilor; asis-
tenţă în administrarea afacerilor; asistenţă în 
administrarea întreprinderilor comerciale sau 
industriale; prezentarea produselor în toate 
sursele media cu scopul vânzării lor cu amă-
nuntul; prognoză economică; vânzări la licita-
ţie; promovarea vânzărilor (pentru terţi); închi-
rierea maşinilor şi echipamentului de birou; 
închirierea timpului publicitar în toate mijloa-
cele de informare în masă; închirierea materi-
alelor publicitare; închirierea distribuitoarelor 
automate; închirierea echipamentului de foto-
copiere; publicarea textelor publicitare; servicii 
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de dactilografie; publicitate radio; afişaj; distri-
buirea mostrelor; distribuirea materialelor pu-
blicitare; redactarea textelor publicitare; publi-
citate; publicitate interactivă în reţele de cal-
culatoare; publicitate prin corespondenţă; 
publicitate televizată; reproducerea documen-
telor; colectarea şi acordarea datelor statisti-
ce; compilarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; informaţie cu privire Ia operaţiuni 
de afaceri; sistematizarea informaţiei în baze-
le de date de calculatoare; întocmirea decla-
raţiilor fiscale; întocmirea rapoartelor despre 
conturi; întocmirea rubricilor publicitare în 
ziare; testare psihologică la angajarea la ser-
viciu; administrarea afacerilor hoteliere; admi-
nistrarea comercială a licenţelor pentru pro-
duse şi servicii pentru terţi; administrarea pro-
ceselor de prelucrare a comenzilor de livrare 
a mărfurilor; servicii în domeniul relaţiilor pu-
blice; serviciile modelelor în scopuri publicita-
re sau de promovare a vânzărilor; servicii de 
relocalizare a întreprinderilor; servicii de com-
parare a preţurilor; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse); serviciile subantrepre-
norilor privind administrarea (comercială); 
răspunsuri la telefon (pentru abonaţii nedis-
ponibili); fotocopiere; expertiză de afaceri; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; operaţiuni de 
credit şi de bani, inclusiv cele executate de 
persoane împuternicite; afaceri imobiliare; 
emisiunea cecurilor de călătorie; emisiunea 
cardurilor de credit; investiţii; cliring; curtaj; 
deservirea cardurilor de debit; deservirea car-
durilor de credit; transfer de mijloace băneşti 
în sistem de achitări electronice, şi anume 
transfer de mijloace băneşti fără deschiderea 
unui cont; garanţie; intermediere de bursă; 
intermediere în operaţiuni cu imobilul; case de 
cliring; servicii bancare; 

 

38   - transfer de informaţie legată cu plăţi prin sis-
tem de transferuri de mijloace băneşti fără a 
deschide un cont; telecomunicaţii, inclusiv 
servicii de transfer în Internet a informaţiei 
despre persoane fizice cu ajutorul unui com-
plex de aparat şi program, circulaţia protejată 
a documentelor; 

 

42   - servicii tehnologice şi servicii de cercetare şi 
de creaţie referitoare la acestea; crearea şi 
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor 
de calculator. 

 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.17. 
 
 
 
 

(210) 023190 
(220) 2008.03.26 
(730) CIUHRII Veaceslav, MD 

Str. Primăverii nr. 25-A, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023191 
(220) 2008.04.01 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 023194 
(220) 2008.03.28 
(730) BORDEA Alexandru, MD 

Str. Duminica Mare nr. 1, MD-2002, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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 feţe de masă; 

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 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; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 26.03.23; 26.04.11; 26.04.18. 
 
 
 
(210) 023195 
(220) 2008.03.26 
(730) Glaxo Group Limited, GB 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Regatul 
Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse şi substanţe farmaceutice şi medica-

le; vaccinuri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023196 
(220) 2008.03.26 
(730) UNILEVER N.V., NL 

Weena 455, NL-3013 AL  ROTTERDAM, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice; apă de colonie, ape de toaletă, spray-
uri de corp ce conţin parfum; uleiuri, creme şi 
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loţiuni pentru piele; spumă pentru ras, gel 
pentru ras, loţiuni înainte şi după ras; pudră 
igienică cu talc; preparate pentru baie şi duş; 
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea 
dinţilor; ape de gură nemedicamentoase; de-
odorante; antiperspirante de uz personal; 
produse de toaletă nemedicamentoase. 

 

 
 
 
(210) 023197 
(220) 2008.03.26 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

 
 
 
(210) 023198 
(220) 2008.03.26 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023199 
(220) 2008.03.27 
(730) Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Sa-

vuşchin product", BY 
Ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, 
Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - smântână. 
 

 

(210) 023200 
(220) 2008.03.27 
(730) May Cheong Toy Products Factory 

Limited (Hong Kong Company), HK 
7/F., East Wing Tsim Sha Tsui Centre 66 
Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, 
Hong Kong 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jucării, jocuri; automobile în miniatură (jucării); 

vehicule în miniatură (jucării); modele de au-
tomobile la scară redusă (miniaturi); modele 
de vehicule la scară redusă (miniaturi); seturi 
de modele de automobile şi vehicule la scară 
redusă (miniaturi); jucării pentru pomul de 
Crăciun; jucării educative; jucării pentru preş-
colari; jucării electronice. 

 

(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 023201 
(220) 2008.03.27 
(730) Sharp Auto Group Limited (Incorporated 

in British Virgin Islands), VG 
P.O. Box 957, Offishore Incorporations Cen-
tre, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Bri-
tanice 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jucării, jocuri; automobile în miniatură (jucării); 

motociclete în miniatură (jucării); jucării turna-
te; modele de vehicule la scară redusă (minia-
turi); seturi de modele de jucării; jucării cu 
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telecomandă; jucării electronice; jocuri de 
construcţie a clădirilor şi dispozitive de fixare 
pentru acestea; seturi de jucării pentru jocuri. 

 

(531) CFE(5) 27.01.01; 27.05.14; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 023202 
(220) 2008.03.28 
(730) LISALISA S.R.L., societate comercială, MD 

Bd. Decebal nr. 80, ap. 99, MD-2038, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.04.10; 26.04.18; 27.01.02; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 023204 
(220) 2008.03.27 
(730) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
1800 Vevey, Elveţia 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
30   - cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea in-

stant, înlocuitori de cafea, produse de cofetă-
rie, bomboane, ciocolată, băuturi pe bază de 
ciocolată, cacao, ceai,  îngheţată. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023205 
(220) 2008.03.28 
(730) MOROZ Stanislav, MD 

Bd. Moscova nr. 13, ap. 32, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse pentru distrugerea animalelor dăună-

toare; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023206 
(220) 2008.03.28 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023207 
(220) 2008.03.28 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate cosmetice pentru baie, cremă pen-

tru piele, şampoane, şerveţele impregnate cu 
loţiuni cosmetice; 

 

05   - produse igienice, scutece, pachete igienice; 
 

10   - biberoane, încălzitoare pentru biberoane, 
suzete; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
neincluse în alte clase, materiale plastice pen-
tru ambalare, hârtie igienică, scutece de hâr-
tie sau celuloză; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023208 
(220) 2008.03.28 
(730) TIMOFEEV Dmitrii, MD 

Bd. Dacia nr. 38, bloc 8, ap. 31, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 

(210) 023209 
(220) 2008.03.28 
(730) ORHEI S.A., MD 

Str. Albişoara nr. 80, bloc 5/A, MD-2004, Chi-
şinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023210 
(220) 2008.04.03 
(730) CASA PRACTICĂ S.R.L., MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 41, bloc 1, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 05.13.07; 05.13.08; 25.01.25; 27.05.15. 
 
 
 
(210) 023211 
(220) 2008.03.31 
(730) GOMENIUK Tatiana, MD 

Str. Bulgară nr. 57, ap. 7, MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

 
 
 
(210) 023212 
(220) 2008.04.11 
(730) ORHEI S.A., MD 

Str. Albişoara nr. 80, bloc 5/A, MD-2004, Chi-
şinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
 
 

(210) 023213 
(220) 2008.04.01 
(730) NIŢULEAC Eduard, MD 

Str. Alexandru Boldur nr. 15, MD-2029,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; 

 

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. 
 
 
 
(210) 023215 
(220) 2008.04.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
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(210) 023216 
(220) 2008.04.01 
(730) Research In Motion Limited, CA 

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 
3W8, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - inele metalice pentru chei; cabluri şi fire meta-

lice neelectrice; feronerie metalică; produse 
metalice necuprinse în alte clase; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea datelor, sunetului 
sau imaginilor, suporturi de înregistrare mag-
netice, discuri acustice, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; programe de calculator; dispozi-
tive electronice portabile destinate transmisiei 
fără fir a datelor şi/sau semnalelor vocale; 
accesorii pentru dispozitive electronice porta-
bile destinate transmiterii fără fir a datelor 
şi/sau semnalelor vocale, în special baterii, 
acumulatoare, carcase pentru baterii, seturi 
auto, încărcătoare şi încărcătoare sub formă 
de suporturi, căşti, adaptoare, cabluri pentru 
calculatoare; programe de comunicaţie pentru 
calculatoare destinate sincronizării, transmisi-
ei şi schimbului reciproc de date, calendar, 
conţinut şi mesaje între unul sau mai multe 
dispozitive electronice portabile şi de date 
stocate în sau asociate calculatorului; 

 

11   - aparate de iluminat; 
 

16   - produse de imprimerie; papetărie; adezivi 
(materiale de lipit); 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; umbrele, 
umbrele de soare; 

 

20   - rame; produse (necuprinse în alte clase) din 
lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, 
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor 
materiale sau din materiale plastice; 

 

21   - căni, halbe; 
 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - servicii publicitare; furnizare de informaţii de 
afaceri; servicii de marketing; 

 

37   - reparaţii şi servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; oferirea accesului la Internet; 
oferirea accesului la baze de date electronice, 
oferirea accesului la servicii de navigare GPS 
(Sistem de Poziţionare Globală); serviciu de 
poştă electronică; servicii de mesagerie de 
date fără fir, în particular servicii care permit 
unui utilizator să trimită şi/sau să recepţioneze 
mesaje prin intermediul unei reţele de date 
fără fir; servicii de paging unidirecţionale şi 
bidirecţionale; servicii de transmisie şi recep-
ţie a comunicaţiilor de voce; consultanţă în 
telecomunicaţii, şi anume furnizarea de infor-
maţii persoanelor terţe pentru asistarea aces-
tora în dezvoltarea şi integrarea conectării 
fără fir unidirecţionale sau bidirecţionale la 
date, inclusiv la date corporatiste şi de domici-
liu/personale şi/sau comunicaţii de voce; 

 

39   - prestarea serviciilor de navigare GPS (Sistem 
de Poziţionare Globală); oferirea informaţiei 
referitor la călătorii şi transport; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; informare în privinţa ser-
viciilor sus-menţionate; servicii de educaţie şi 
instruire, şi anume cursuri, seminare şi confe-
rinţe în scopul furnizării de informaţii persoa-
nelor terţe pentru asistarea acestora în folosi-
rea, dezvoltarea şi întreţinerea dispozitivelor 
de conectare fără fir, precum şi în folosirea 
programelor aferente de conectare fără fir şi 
de comunicaţie pentru calculatoare; 

 

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; servicii de 
consultanţă şi suport tehnic referitoare la  
calculatoare şi programe de calculator, la 
telecomunicaţii şi servicii GPS (Sistem de 
Poziţionare Globală); servicii de suport tehnic, 
şi anume actualizarea şi întreţinerea progra-
melor de calculator şi programelor de depana-
re pentru diagnosticarea şi rezolvarea pro-
blemelor dispozitivelor de conectivitate fără fir 
şi problemelor asociate de programare şi fizi-
ce ale calculatoarelor; 

 

45   - acordare de licenţe pentru programe de cal-
culator. 
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(210) 023217 
(220) 2008.04.01 
(730) Research In Motion Limited, CA 

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 
3W8, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - inele metalice pentru chei; cabluri şi fire meta-

lice neelectrice; feronerie metalică; produse 
metalice necuprinse în alte clase; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea datelor, sunetului 
sau imaginilor, suporturi de  înregistrare mag-
netice, discuri acustice, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; programe de calculator; dispozi-
tive electronice portabile destinate transmisiei 
fără fir a datelor şi/sau semnalelor vocale; 
accesorii pentru dispozitive electronice porta-
bile destinate transmiterii fără fir a datelor 
şi/sau semnalelor vocale, în special baterii, 
acumulatoare, carcase pentru baterii, seturi 
auto, încărcătoare şi încărcătoare sub formă 
de suporturi, căşti, adaptoare, cabluri pentru 
calculatoare; programe de comunicaţie pentru 
calculatoare destinate sincronizării, transmisi-
ei şi schimbului reciproc de date, calendar, 
conţinut şi mesaje între unul sau mai multe 
dispozitive electronice portabile şi de date 
stocate în sau asociate calculatorului; 

 

11   - aparate de iluminat; 
 

16   - produse de imprimerie; papetărie; adezivi 
(materiale de lipit); 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; umbrele, 
umbrele de soare; 

 

20   - rame; produse (necuprinse în alte clase) din 
lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, 
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor 
materiale sau din materiale plastice; 

 

21   - căni, halbe; 
 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - servicii publicitare; furnizare de informaţii de 
afaceri; servicii de marketing; 

 

37   - reparaţii şi servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; oferirea accesului la Internet; 
oferirea accesului la baze de date electronice, 
oferirea accesului la servicii de navigare GPS 
(Sistem de Poziţionare Globală); serviciu de 
poştă electronică; servicii de mesagerie de 
date fără fir, în particular servicii care permit 
unui utilizator să trimită şi/sau să recepţioneze 
mesaje prin intermediul unei reţele de date 
fără fir; servicii de paging unidirecţionale şi 
bidirecţionale; servicii de transmisie şi recep-
ţie a comunicaţiilor de voce; consultanţă în 
telecomunicaţii, şi anume furnizarea de infor-
maţii persoanelor terţe pentru asistarea aces-
tora în dezvoltarea şi integrarea conectării 
fără fir unidirecţionale sau bidirecţionale la 
date, inclusiv la date corporatiste şi de domici-
liu/personale şi/sau comunicaţii de voce; 

 

39   - prestarea serviciilor de navigare GPS (Sistem 
de Poziţionare Globală); oferirea informaţiei 
referitor la călătorii şi transport; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; informare în privinţa ser-
viciilor sus-menţionate; servicii de educaţie şi 
instruire, şi anume cursuri, seminare şi confe-
rinţe în scopul furnizării de informaţii persoa-
nelor terţe pentru asistarea acestora în folosi-
rea, dezvoltarea şi întreţinerea dispozitivelor 
de conectare fără fir, precum şi în folosirea 
programelor aferente de conectare fără fir şi 
de comunicaţie pentru calculatoare; 

 

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; servicii 
de consultanţă şi suport tehnic referitoare la 
calculatoare şi programe de calculator, la 
telecomunicaţii şi servicii GPS (Sistem de 
Poziţionare Globală); servicii de suport tehnic, 
şi anume actualizarea şi întreţinerea progra-
melor de calculator şi programelor de depana-
re pentru diagnosticarea şi rezolvarea pro-
blemelor dispozitivelor de conectivitate fără fir 
şi problemelor asociate de programare şi fizi-
ce ale calculatoarelor; 

 

45   - acordare de licenţe pentru programe de cal-
culator. 
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(210) 023218 
(220) 2008.04.01 
(730) Research In Motion Limited, CA 

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 
3W8, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - inele metalice pentru chei; cabluri şi fire meta-

lice neelectrice; feronerie metalică; produse 
metalice necuprinse în alte clase; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea datelor, sunetului 
sau imaginilor, suporturi de  înregistrare mag-
netice, discuri acustice, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; programe de calculator; dispozi-
tive electronice portabile destinate transmisiei 
fără fir a datelor şi/sau semnalelor vocale; 
accesorii pentru dispozitive electronice porta-
bile destinate transmiterii fără fir a datelor 
şi/sau semnalelor vocale, în special baterii, 
acumulatoare, carcase pentru baterii, seturi 
auto, încărcătoare şi încărcătoare sub formă 
de suporturi, căşti, adaptoare, cabluri pentru 
calculatoare; programe de comunicaţie pentru 
calculatoare destinate sincronizării, transmisi-
ei şi schimbului reciproc de date, calendar, 
conţinut şi mesaje între unul sau mai multe 
dispozitive electronice portabile şi de date 
stocate în sau asociate calculatorului; 

 

11   - aparate de iluminat; 
 

16   - produse de imprimerie; papetărie; adezivi 
(materiale de lipit); 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; umbrele, 
umbrele de soare; 

 

20   - rame; produse (necuprinse în alte clase) din 
lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, 
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor 
materiale sau din materiale plastice; 

 

21   - căni, halbe; 
 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - servicii publicitare; furnizare de informaţii de 
afaceri; servicii de marketing; 

 

37   - reparaţii şi servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; oferirea accesului la Internet; 
oferirea accesului la baze de date electronice, 
oferirea accesului la servicii de navigare GPS 
(Sistem de Poziţionare Globală); serviciu de 
poştă electronică; servicii de mesagerie de 
date fără fir, în particular servicii care permit 
unui utilizator să trimită şi/sau să recepţioneze 
mesaje prin intermediul unei reţele de date 
fără fir; servicii de paging unidirecţionale şi 
bidirecţionale; servicii de transmisie şi recep-
ţie a comunicaţiilor de voce; consultanţă în 
telecomunicaţii, şi anume furnizarea de infor-
maţii persoanelor terţe pentru asistarea aces-
tora în dezvoltarea şi integrarea conectării 
fără fir unidirecţionale sau bidirecţionale la 
date, inclusiv la date corporatiste şi de domici-
liu/personale şi/sau comunicaţii de voce; 

 

39   - prestarea serviciilor de navigare GPS (Sistem 
de Poziţionare Globală); oferirea informaţiei 
referitor la călătorii şi transport; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; informare în privinţa ser-
viciilor sus-menţionate; servicii de educaţie şi 
instruire, şi anume cursuri, seminare şi confe-
rinţe în scopul furnizării de informaţii persoa-
nelor terţe pentru asistarea acestora în folosi-
rea, dezvoltarea şi întreţinerea dispozitivelor 
de conectare fără fir, precum şi în folosirea 
programelor aferente de conectare fără fir şi 
de comunicaţie pentru calculatoare; 

 

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; servicii 
de consultanţă şi suport tehnic referitoare la 
calculatoare şi programe de calculator, la 
telecomunicaţii şi servicii GPS (Sistem de 
Poziţionare Globală); servicii de suport tehnic, 
şi anume actualizarea şi întreţinerea progra-
melor de calculator şi programelor de depana-
re pentru diagnosticarea şi rezolvarea pro-
blemelor dispozitivelor de conectivitate fără fir 
şi problemelor asociate de programare şi fizi-
ce ale calculatoarelor; 

 

45   - acordare de licenţe pentru programe de cal-
culator. 
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(210) 023219 
(220) 2008.04.01 
(730) Research In Motion Limited, CA 

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 
3W8, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - inele metalice pentru chei; cabluri şi fire meta-

lice neelectrice; feronerie metalică; produse 
metalice necuprinse în alte clase; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea datelor, sunetului 
sau imaginilor, suporturi de  înregistrare mag-
netice, discuri acustice, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; programe de calculator; dispozi-
tive electronice portabile destinate transmisiei 
fără fir a datelor şi/sau semnalelor vocale; 
accesorii pentru dispozitive electronice porta-
bile destinate transmiterii fără fir a datelor 
şi/sau semnalelor vocale, în special baterii, 
acumulatoare, carcase pentru baterii, seturi 
auto, încărcătoare şi încărcătoare sub formă 
de suporturi, căşti, adaptoare, cabluri pentru 
calculatoare; programe de comunicaţie pentru 
calculatoare destinate sincronizării, transmisi-
ei şi schimbului reciproc de date, calendar, 
conţinut şi mesaje între unul sau mai multe 
dispozitive electronice portabile şi de date 
stocate în sau asociate calculatorului; 

 

11   - aparate de iluminat; 
 

16   - produse de imprimerie; papetărie; adezivi 
(materiale de lipit); 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; umbrele, 
umbrele de soare; 

 

20   - rame; produse (necuprinse în alte clase) din 
lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, 
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor 
materiale sau din materiale plastice; 

 

21   - căni, halbe; 
 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - servicii publicitare; furnizare de informaţii de 
afaceri; servicii de marketing; 

 

37   - reparaţii şi servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; oferirea accesului la Internet; 
oferirea accesului la baze de date electronice, 
oferirea accesului la servicii de navigare GPS 
(Sistem de Poziţionare Globală); serviciu de 
poştă electronică; servicii de mesagerie de 
date fără fir, în particular servicii care permit 
unui utilizator să trimită şi/sau să recepţioneze 
mesaje prin intermediul unei reţele de date 
fără fir; servicii de paging unidirecţionale şi 
bidirecţionale; servicii de transmisie şi recep-
ţie a comunicaţiilor de voce; consultanţă în 
telecomunicaţii, şi anume furnizarea de infor-
maţii persoanelor terţe pentru asistarea aces-
tora în dezvoltarea şi integrarea conectării 
fără fir unidirecţionale sau bidirecţionale la 
date, inclusiv la date corporatiste şi de domici-
liu/personale şi/sau comunicaţii de voce; 

 

39   - prestarea serviciilor de navigare GPS (Sistem 
de Poziţionare Globală); oferirea informaţiei 
referitor la călătorii şi transport; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; informare în privinţa ser-
viciilor sus-menţionate; servicii de educaţie şi 
instruire, şi anume cursuri, seminare şi confe-
rinţe în scopul furnizării de informaţii persoa-
nelor terţe pentru asistarea acestora în folosi-
rea, dezvoltarea şi întreţinerea dispozitivelor 
de conectare fără fir, precum şi în folosirea 
programelor aferente de conectare fără fir şi 
de comunicaţie pentru calculatoare; 

 

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; servicii 
de consultanţă şi suport tehnic referitoare la 
calculatoare şi programe de calculator, la 
telecomunicaţii şi servicii GPS (Sistem de 
Poziţionare Globală); servicii de suport tehnic, 
şi anume actualizarea şi întreţinerea progra-
melor de calculator şi programelor de depana-
re pentru diagnosticarea şi rezolvarea pro-
blemelor dispozitivelor de conectivitate fără fir 
şi problemelor asociate de programare şi fizi-
ce ale calculatoarelor; 

 

45   - acordare de licenţe pentru programe de cal-
culator. 
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(210) 023220 
(220) 2008.04.01 
(730) Research In Motion Limited, CA 

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 
3W8, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - inele metalice pentru chei; cabluri şi fire meta-

lice neelectrice; feronerie metalică; produse 
metalice necuprinse în alte clase; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate pentru înregistrarea, tran-
smiterea, reproducerea datelor, sunetului sau 
imaginilor, suporturi de  înregistrare magneti-
ce, discuri acustice, maşini de calculat, echi-
pament pentru prelucrarea informaţiei şi cal-
culatoare; programe de calculator; dispozitive 
electronice portabile destinate transmisiei fără 
fir a datelor şi/sau semnalelor vocale; acceso-
rii pentru dispozitive electronice portabile des-
tinate transmiterii fără fir a datelor şi/sau 
semnalelor vocale, în special baterii, acumu-
latoare, carcase pentru baterii, seturi auto, 
încărcătoare şi încărcătoare sub formă de 
suporturi, căşti, adaptoare, cabluri pentru cal-
culatoare; programe de comunicaţie pentru 
calculatoare destinate sincronizării, transmisi-
ei şi schimbului reciproc de date, calendar, 
conţinut şi mesaje între unul sau mai multe 
dispozitive electronice portabile şi de date 
stocate în sau asociate calculatorului; 

 

11   - aparate de iluminat; 
 

16   - produse de imprimerie; papetărie; adezivi 
(materiale de lipit); 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; umbrele, 
umbrele de soare; 

 

20   - rame; produse (necuprinse în alte clase) din 
lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, 
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor 
materiale sau din materiale plastice; 

 

21   - căni, halbe; 
 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - servicii publicitare; furnizare de informaţii de 
afaceri; servicii de marketing; 

 

37   - reparaţii şi servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; oferirea accesului la Internet; 
oferirea accesului la baze de date electronice, 
oferirea accesului la servicii de navigare GPS 
(Sistem de Poziţionare Globală); serviciu de 
poştă electronică; servicii de mesagerie de 
date fără fir, în particular servicii care permit 
unui utilizator să trimită şi/sau să recepţioneze 
mesaje prin intermediul unei reţele de date 
fără fir; servicii de paging unidirecţionale şi 
bidirecţionale; servicii de transmisie şi recep-
ţie a comunicaţiilor de voce; consultanţă în 
telecomunicaţii, şi anume furnizarea de infor-
maţii persoanelor terţe pentru asistarea aces-
tora în dezvoltarea şi integrarea conectării 
fără fir unidirecţionale sau bidirecţionale la 
date, inclusiv la date corporatiste şi de domici-
liu/personale şi/sau comunicaţii de voce; 

 

39   - prestarea serviciilor de navigare GPS (Sistem 
de Poziţionare Globală); oferirea informaţiei 
referitor la călătorii şi transport; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; informare în privinţa ser-
viciilor sus-menţionate; servicii de educaţie şi 
instruire, şi anume cursuri, seminare şi confe-
rinţe în scopul furnizării de informaţii persoa-
nelor terţe pentru asistarea acestora în folosi-
rea, dezvoltarea şi întreţinerea dispozitivelor 
de conectare fără fir, precum şi în folosirea 
programelor aferente de conectare fără fir şi 
de comunicaţie pentru calculatoare; 

 

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; servicii 
de consultanţă şi suport tehnic referitoare la 
calculatoare şi programe de calculator, la 
telecomunicaţii şi servicii GPS (Sistem de 
Poziţionare Globală); servicii de suport tehnic, 
şi anume actualizarea şi întreţinerea progra-
melor de calculator şi programelor de depana-
re pentru diagnosticarea şi rezolvarea pro-
blemelor dispozitivelor de conectivitate fără fir 
şi problemelor asociate de programare şi fizi-
ce ale calculatoarelor; 

 

45   - acordare de licenţe pentru programe de cal-
culator. 

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 24.17.02; 25.07.07. 
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(210) 023221 
(220) 2008.04.01 
(730) Research In Motion Limited, CA 

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 
3W8, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - inele metalice pentru chei; cabluri şi fire meta-

lice neelectrice; feronerie metalică; produse 
metalice necuprinse în alte clase; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea datelor, sunetului 
sau imaginilor, suporturi de  înregistrare mag-
netice, discuri acustice, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; programe de calculator; dispozi-
tive electronice portabile destinate transmisiei 
fără fir a datelor şi/sau semnalelor vocale; 
accesorii pentru dispozitive electronice porta-
bile destinate transmiterii fără fir a datelor 
şi/sau semnalelor vocale, în special baterii, 
acumulatoare, carcase pentru baterii, seturi 
auto, încărcătoare şi încărcătoare sub formă 
de suporturi, căşti, adaptoare, cabluri pentru 
calculatoare; programe de comunicaţie pentru 
calculatoare destinate sincronizării, transmisi-
ei şi schimbului reciproc de date, calendar, 
conţinut şi mesaje între unul sau mai multe 
dispozitive electronice portabile şi de date 
stocate în sau asociate calculatorului; 

 

11   - aparate de iluminat; 
 

16   - produse de imprimerie; papetărie; adezivi 
(materiale de lipit); 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; umbrele, 
umbrele de soare; 

 

20   - rame; produse (necuprinse în alte clase) din 
lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, 
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor 
materiale sau din materiale plastice; 

 

21   - căni, halbe; 
 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - servicii publicitare; furnizare de informaţii de 
afaceri; servicii de marketing; 

 

37   - reparaţii şi servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; oferirea accesului la Internet; 
oferirea accesului la baze de date electronice, 
oferirea accesului la servicii de navigare GPS 
(Sistem de Poziţionare Globală); serviciu de 
poştă electronică; servicii de mesagerie de 
date fără fir, în particular servicii care permit 
unui utilizator să trimită şi/sau să recepţioneze 
mesaje prin intermediul unei reţele de date 
fără fir; servicii de paging unidirecţionale şi 
bidirecţionale; servicii de transmisie şi recep-
ţie a comunicaţiilor de voce; consultanţă în 
telecomunicaţii, şi anume furnizarea de infor-
maţii persoanelor terţe pentru asistarea aces-
tora în dezvoltarea şi integrarea conectării 
fără fir unidirecţionale sau bidirecţionale la 
date, inclusiv la date corporatiste şi de domici-
liu/personale şi/sau comunicaţii de voce; 

 

39   - prestarea serviciilor de navigare GPS (Sistem 
de Poziţionare Globală); oferirea informaţiei 
referitor la călătorii şi transport; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; informare în privinţa ser-
viciilor sus-menţionate; servicii de educaţie şi 
instruire, şi anume cursuri, seminare şi confe-
rinţe în scopul furnizării de informaţii persoa-
nelor terţe pentru asistarea acestora în folosi-
rea, dezvoltarea şi întreţinerea dispozitivelor 
de conectare fără fir, precum şi în folosirea 
programelor aferente de conectare fără fir şi 
de comunicaţie pentru calculatoare; 

 

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; servicii 
de consultanţă şi suport tehnic referitoare la 
calculatoare şi programe de calculator, la 
telecomunicaţii şi servicii GPS (Sistem de 
Poziţionare Globală); servicii de suport tehnic, 
şi anume actualizarea şi întreţinerea progra-
melor de calculator şi programelor de depana-
re pentru diagnosticarea şi rezolvarea pro-
blemelor dispozitivelor de conectivitate fără fir 
şi problemelor asociate de programare şi fizi-
ce ale calculatoarelor; 

 

45   - acordare de licenţe pentru programe de cal-
culator. 
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(210) 023222 
(220) 2008.04.01 
(730) Research In Motion Limited, CA 

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 
3W8, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - inele metalice pentru chei; cabluri şi fire meta-

lice neelectrice; feronerie metalică; produse 
metalice necuprinse în alte clase; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate pentru înregistrarea, tran-
smiterea, reproducerea datelor, sunetului sau 
imaginilor, suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice, maşini de calculat, echi-
pament pentru prelucrarea informaţiei şi cal-
culatoare; programe de calculator; dispozitive 
electronice portabile destinate transmisiei fără 
fir a datelor şi/sau semnalelor vocale; acceso-
rii pentru dispozitive electronice portabile des-
tinate transmiterii fără fir a datelor şi/sau 
semnalelor vocale, în special baterii, acumu-
latoare, carcase pentru baterii, seturi auto, 
încărcătoare şi încărcătoare sub formă de 
suporturi, căşti, adaptoare, cabluri pentru cal-
culatoare; programe de comunicaţie pentru 
calculatoare destinate sincronizării, transmisi-
ei şi schimbului reciproc de date, calendar, 
conţinut şi mesaje între unul sau mai multe 
dispozitive electronice portabile şi de date 
stocate în sau asociate calculatorului; 

 

11   - aparate de iluminat; 
 

16   - produse de imprimerie; papetărie; adezivi 
(materiale de lipit); 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; umbrele, 
umbrele de soare; 

 

20   - rame; produse (necuprinse în alte clase) din 
lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, 
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor 
materiale sau din materiale plastice; 

 

21   - căni, halbe; 
 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - servicii publicitare; furnizare de informaţii de 
afaceri; servicii de marketing; 

 

37   - reparaţii şi servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; oferirea accesului la Internet; 
oferirea accesului la baze de date electronice, 
oferirea accesului la servicii de navigare GPS 
(Sistem de Poziţionare Globală); serviciu de 
poştă electronică; servicii de mesagerie de 
date fără fir, în particular servicii care permit 
unui utilizator să trimită şi/sau să recepţioneze 
mesaje prin intermediul unei reţele de date 
fără fir; servicii de paging unidirecţionale şi 
bidirecţionale; servicii de transmisie şi recep-
ţie a comunicaţiilor de voce; consultanţă în 
telecomunicaţii, şi anume furnizarea de infor-
maţii persoanelor terţe pentru asistarea aces-
tora în dezvoltarea şi integrarea conectării 
fără fir unidirecţionale sau bidirecţionale la 
date, inclusiv la date corporatiste şi de domici-
liu/personale şi/sau comunicaţii de voce; 

 

39   - prestarea serviciilor de navigare GPS (Sistem 
de Poziţionare Globală); oferirea informaţiei 
referitor la călătorii şi transport; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; informare în privinţa ser-
viciilor sus-menţionate; servicii de educaţie şi 
instruire, şi anume cursuri, seminare şi confe-
rinţe în scopul furnizării de informaţii persoa-
nelor terţe pentru asistarea acestora în folosi-
rea, dezvoltarea şi întreţinerea dispozitivelor 
de conectare fără fir, precum şi în folosirea 
programelor aferente de conectare fără fir şi 
de comunicaţie pentru calculatoare; 

 

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; servicii 
de consultanţă şi suport tehnic referitoare la 
calculatoare şi programe de calculator, la 
telecomunicaţii şi servicii GPS (Sistem de 
Poziţionare Globală); servicii de suport tehnic, 
şi anume actualizarea şi întreţinerea progra-
melor de calculator şi programelor de depana-
re pentru diagnosticarea şi rezolvarea pro-
blemelor dispozitivelor de conectivitate fără fir 
şi problemelor asociate de programare şi fizi-
ce ale calculatoarelor; 

 

45   - acordare de licenţe pentru programe de cal-
culator. 
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(210) 023223 
(220) 2008.04.03 
(730) MEDPREPARATE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Grădina Botanică nr. 14, bloc 4,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 023224 
(220) 2008.04.14 
(730) R&P Bolgar Farm S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 149a, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 

învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023225 
(220) 2008.04.02 
(730) INLAC S.A., MD 

Str. Chişinău nr. 45, MD-4626, Cupcini, 
Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.03.02. 
 
 
 
(210) 023226 
(220) 2008.04.02 
(730) INLAC S.A., MD 

Str. Chişinău nr. 45, MD-4626, Cupcini, Edi-
neţ, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

(531) CFE(5) 24.07.23; 25.01.06; 25.03.01; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 023227 
(220) 2008.04.02 
(730) S.C. Johnson & Son, Inc., a Wisconsin 

corporation, US 
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-
2236, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate de uz menajer pentru împrospăta-

rea aerului. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023228 
(220) 2008.04.03 
(730) HAIMA INVESTMENT GROUP CO., LTD., 

CN 
No. 2, Jinniu Road, Jinpan Industrial Devel-
opment Area, Haikou, China 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - portbagaje pentru vehicule; vehicule terestre 

de capacitate cilindrică mică; automobile, 
şasiuri de vehicule; roţi de vehicule; vehicule 
de locomoţie terestră, aeriană, navală sau 
feroviară, motoare pentru vehicule terestre; 
caroserii pentru automobile; pneuri pentru roţi 
de vehicule; garnituri interioare pentru vehicu-
le (capitonări); 

 

37   - supraveghere de lucrări de construcţii; con-
strucţii; instalarea, întreţinerea tehnică şi re-
paraţia utilajului de maşini; întreţinerea tehni-
că şi reparaţia automobilelor; întreţinerea teh-
nică şi reparaţia avioanelor; instalarea şi repa-
raţia echipamentului sportiv şi echipamentului 
de divertisment; servicii de irigare; servicii de 
capitonare; construcţii navale; servicii de dez-
infectare. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.15. 
 
 
 
(210) 023229 
(220) 2008.04.03 
(730) M.C.F.-ENGROS GRUP S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Ion Creangă nr. 32, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: galben, gri-albăstrui, ne-
gru. 

(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi pro-
duse din aceste materiale necuprinse în alte 
clase; produse din materiale plastice semipre-
lucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepţia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 
 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

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) 07.01.06; 07.03.11; 27.05.19; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023230 
(220) 2008.04.03 
(730) M.C.F.-ENGROS GRUP S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Ion Creangă nr. 32, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, gri-albăstrui, albastru-

deschis, albastru-închis, negru, gri, oranj. 
(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; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 24.17.05; 26.03.23; 26.04.03; 26.04.12; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 023231 
(220) 2008.04.04 
(230) 2007.10.04, GE 
(730) Closed Joint Stock Company "Creative", 

UA 
avenue Promyshlenyi 19, Kirovograd, 25014, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
 

29   - ulei de floarea soarelui comestibil; margarină; 
grăsimi comestibile. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023232 
(220) 2008.04.04 
(230) 2007.10.04, GE 
(730) Closed Joint Stock Company "Creative", 

UA 
avenue Promyshlenyi 19, Kirovograd, 25014, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
 

29   - ulei de floarea soarelui comestibil; margarină; 
grăsimi comestibile. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023234 
(220) 2008.04.04 
(730) POLUIANOV Vladimir, MD 

Str. Băcioii Noi nr. 16, bloc 1, ap.18,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023235 
(220) 2008.04.04 
(730) POLUIANOV Vladimir, MD 

Str. Băcioii Noi nr. 16/1, ap.18, MD-2029, 
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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023236 
(220) 2008.04.07 
(730) INFORM GRUP S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Trandafirilor nr. 29, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023237 
(220) 2008.04.07 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.19; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023238 
(220) 2008.04.07 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală. 

 

(531) CFE(5) 24.15.02; 24.15.11; 26.04.18. 
 

(210) 023239 
(220) 2008.04.07 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală. 

 

 
 
 
(210) 023240 
(220) 2008.04.07 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală. 

 

 
 
 
(210) 023241 
(220) 2008.04.07 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală. 

 

 
 
 
(210) 023242 
(220) 2008.04.07 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-

me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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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) 023244 
(220) 2008.04.07 
(730) BODRUG Marian, MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 12, ap. 6, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

(531) CFE (5) 28.05.00. 
 
 
 
 
(210) 023245 
(220) 2008.04.07 
(730) BULAHOV Dmitrii, MD 

Str. Igor Vieru nr. 3, ap. 113, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BLACK TEA", "quality 
exclusive". 

(591) Culori revendicate: albastru, albastru-închis, 
galben, verde, oranj, violet, bordo. 

(511) NCL(9) 
30   - ceai. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 05.03.16; 05.07.21; 24.01.19; 
25.01.15; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 023246 
(220) 2008.04.07 
(730) BULAHOV Dmitrii, MD 

Str. Igor Vieru nr. 3, ap. 113, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "HERBAL TEA", "quality 
exclusive". 

(591) Culori revendicate: albastru, albastru-închis, 
galben, verde, roz, roşu. 

(511) NCL(9) 
30   - ceai. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 05.03.16; 05.07.24; 24.01.19; 
25.01.15; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 023247 
(220) 2008.04.07 
(730) BULAHOV Dmitrii, MD 

Str. Igor Vieru nr. 3, ap. 113, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "HERBAL TEA", "quality 
exclusive". 

(591) Culori revendicate: albastru, albastru-închis, 
galben, verde, roz, roşu, alb. 

(511) NCL(9) 
30   - ceai. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 05.03.16; 05.05.21; 05.07.08; 
24.01.19; 25.01.15; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 023248 
(220) 2008.04.07 
(730) BULAHOV Dmitrii, MD 

Str. Igor Vieru nr. 3, ap. 113, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "HERBAL TEA", "quality 
exclusive". 

(591) Culori revendicate: albastru, albastru-închis, 
galben, verde, roz, roşu. 

(511) NCL(9) 
30   - ceai. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 05.03.16; 05.07.08; 24.01.19; 
25.01.15; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 023249 
(220) 2008.04.07 
(730) BULAHOV Dmitrii, MD 

Str. Igor Vieru nr. 3, ap. 113, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GREEN TEA", "quality 
exclusive". 
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(591) Culori revendicate: albastru, albastru-închis, 
verde, verde-deschis, galben, alb. 

(511) NCL(9) 
30   - ceai. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 05.07.08; 05.07.24; 24.01.19; 
25.01.15; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 023250 
(220) 2008.04.07 
(730) CEBAN Gabriel, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 72, MD-2060,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 06.01.02; 06.01.04; 25.01.06; 26.04.06; 
28.05.00. 

 
 

(210) 023251 
(220) 2008.04.07 
(730) Bright Favour Trading Co., Ltd., CN 

2F., No. 276-11, Yusin Rd., Tainan City, Tai-
wan, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - cosmetice; loţiuni; parfumerie; cremă pentru 

faţă, cremă pentru corp; fond de ten în formă 
de creion; produse de machiaj şi farduri con-
stând din pudră opacă solubilă în forma bri-
chetei subţiri cu burete hidratant pentru apli-
care; pudră  compactă; pudră în formă de 
praf; ruj; ruj de buze; fon de ten, cremă hidra-
tantă; cremă  de masaj pentru faţă şi corp; 
cremă pentru curăţarea pielii; farduri pentru 
ochi în formă de cremă; creioane pentru ochi; 
preparate cosmetice pentru vopsirea genelor 
şi sprâncenelor; creme cosmetice pentru albi-
rea pielii; lacuri de unghii; săpunuri pentru 
faţă; preparate pentru curăţarea feţei; uleiuri 
esenţiale. 

 

(531) CFE(5) 05.05.15; 05.05.20; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 023252 
(220) 2008.04.07 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 023253 
(220) 2008.04.08 
(730) SODIC SA (Société Anonyme), CH 

Imm. Continental, Case Postale 108, CH-
3963 CRANS MONTANA, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei cosmetice; 
 

03   - săpunuri; parfumerie; uleiuri esenţiale; cos-
metice; produse cosmetice pentru îngrijirea 
pielii; loţiuni pentru păr. 

 

 

 
 
(210) 023254 
(220) 2008.04.08 
(730) Viacom International Inc., a corporation 

incorporated pursuant to the laws of the 
State of Delaware, US 
1515 Broadway New York, New York, 10036, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - înregistrări teatrale sau muzicale audio sau 

video; ochelari de soare; magneţi; toate tipuri-
le de echipament şi accesorii pentru telefonia 
mobilă fără fir, plăci frontale pentru telefoane 
mobile; ringtonuri percepute în contextul 
ringtonurilor, a muzicii, a MP3, a graficii, a 
imaginilor video încărcabile pentru dispozitive 
de comunicaţie mobilă fără fir, care asigură 
transmiterea fără fir a ringtonurilor, a semna-
lelor vocale, a muzicii, a MP3, a graficii, a 
imaginilor video, a informaţiei şi a noutăţilor 
care pot fi încărcate şi transmise prin reţeaua 

globală de calculatoare la dispozitivul de co-
municaţie mobilă fără fir; dispozitive care 
permit realizarea votării şi recepţionării mesa-
jelor vocale şi textuale între dispozitivele de 
comunicaţie mobilă fără fir; programe de jo-
curi video înregistrate pe cartuşe, discuri, CD-
ROM, casete, benzi şi mini discuri; software 
de jocuri pentru calculator înregistrate pe dis-
curi, CD-ROM şi mini discuri; ringtonuri care 
pot fi încărcate la calculator sau la dispozitivul 
fără fir prin reţeaua globală de comunicaţie; 
dispozitive de comunicaţie fără fir; software 
de tehnologie de comunicaţie fără fir de jocuri 
încărcabile; software pentru calculatoare utili-
zate în designul, elaborarea şi executarea 
programelor şi aplicaţiilor de jocuri şi divertis-
ment fără fir; software de tehnologie de co-
municaţie fără fir de divertisment pentru uz în 
reţele de calculatoare şi mobile şi cu reţele de 
calculatoare şi mobile; software de tehnologie 
de comunicaţie fără fir de divertisment pentru 
grafică, text, imagini, logouri, muzică, clipuri 
sonore, ringtonuri şi informaţie generală de 
divertisment încărcabile; software de tehnolo-
gie de comunicaţie fără fir de divertisment 
pentru imagini cinematografice, show-uri tele-
vizate, înregistrări video şi audio de muzică 
featuring, noutăţi, comedie, dramă, science-
fiction (cu caracter ştiinţifico-fantastic), show-
uri, competiţii, sporturi, acţiuni în direct, ani-
maţie, informaţie generală de divertisment 
încărcabile; ringtonuri, grafică şi înregistrări 
audio de muzică featuring, acţiuni în direct, 
dramă, comedie, noutăţi şi programe cu ca-
racter general de divertisment încărcabile 
pentru uzul consumatorilor prin reţeaua globa-
lă de calculatoare şi dispozitive fără fir; 
ringtonuri, muzică, fişiere audio MP3, grafică 
şi imagini video încărcabile prin dispozitivele 
de comunicaţie mobilă fără fir; ringtonuri şi 
grafică încărcabilă prin reţeaua globală de 
calculatoare pentru dispozitive de telecomuni-
caţie fără fir; 

 

16   - produse de imprimerie, şi anume hârtie de 
scrisori şi hârtie detaşabilă, serii de cărţi de 
literatură fantastică, comicsuri, inclusiv cărţi 
umoristice, abţibilduri, etichete cu adeziv pen-
tru amortizoare, cartele comerciale, cărţi poş-
tale, postere, mape, creioane, stilouri, calen-
dare; 

 

18   - umbrele, plăcuţe pentru ataşare la bagaje, 
sacoşe mari, rucsacuri, genţi cu fixare de cen-
tură, sacoşe de curier, poşete de damă, por-
tofele şi genţi, genţi sportive, valize de voiaj 
pentru îmbrăcăminte, raniţe, portmonee pen-
tru monede, saci de marinar, sacoşe de plajă; 
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25   - costume de baie, halate de baie, îmbrăcămin-
te de plajă, curele (îmbrăcăminte), şorturi, 
jachete, vestoane, şosete, încălţăminte, 
bandane, pulovere, costume de Halloween, 
costume de mascaradă, costume specifice 
(de eroi), costume de estradă, rochii, mănuşi, 
şorturi de gimnastică, căşti (îmbrăcăminte), 
cravate, gulere, pijamale, indispensabili, că-
măşi, bluze, maiouri sportive, îmbrăcăminte 
de schi, pantaloni marinăreşti (largi), cozoroa-
ce de soare, jartiere, gulere colante, lenjerie 
de corp, veste, costume încălzite, articole 
care servesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri şi jucării, şi anume jocuri de cărţi, geri-
duri, păpuşi; jucării gonflabile; păpuşi de pluş; 
jucării de pluş; figuri de personaje populare 
din filme şi filme cu desene animate şi acce-
sorii pentru acestea; dispozitive autonome de 
jocuri video cu utilizarea CD-ROM, dispozitive 
autonome de jocuri video, dispozitive auto-
nome de jocuri video cu ieşire audio; jocuri de 
masă; articole de sport, şi anume crose de 
golf, mingi de base-ball, de fotbal, pentru jocul 
cu paletă, mingi sportive şi de joc, bâte de 
base-ball; decoraţiuni (ornamente) pentru 
pomul de Crăciun; 

 

38   - servicii de emisiune televizată prin cablu, sa-
telit şi alte mijloace; radiodifuziune prin cablu, 
transmisie radio prin cablu; comunicaţie radio 
mobilă; radiodifuziune; radiocomunicaţie; ser-
vicii de telecomunicaţii prin telefonie mobilă 
fără fir şi toate tipurile de servicii de telefonie 
mobilă; furnizarea de ringtonuri, muzică, MP3, 
grafică, imagini video încărcabile pentru dis-
pozitive de comunicaţie mobilă fără fir; asigu-
rarea transmiterii fără fir a ringtonurilor, vocii, 
muzicii, MP3, graficii, imaginilor video, infor-
maţiei şi noutăţilor care pot fi încărcate prin 
reţeaua globală de calculatoare şi transmise 
la dispozitivele de comunicaţie mobilă fără fir; 
expedierea şi recepţionarea mesageriei voca-
le şi textuale între dispozitivele de comunica-
ţie mobilă fără fir; servicii Internet care ur-
mează a fi incluse în servicii de comunicaţie, 
şi anume transmiterea fluxului de înregistrări 
sonore şi audio-vizuale prin Internet; transmi-
terea fără fir a jocurilor de calculator, ring-
tonurilor şi imaginilor; 

 

41   - educaţie, instruire şi treninguri; servicii de 
divertisment în mediul parcului de distracţii; 
divertisment, activităţi sportive şi culturale, 
inclusiv producerea de programe radio şi tele-
viziune; producerea de filme şi de filme de 
divertisment pentru transmitere în direct; pro-
ducerea de filme cu desene animate şi filme 
televizate; servicii ale studiourilor de cinema 

şi televizate; servicii de divertisment în dome-
niul cinematografiei, televiziunii şi de divertis-
ment în direct şi show-uri; servicii de publicare 
a cărţilor, a revistelor şi a ediţiilor periodice; 
furnizarea informaţiei către utilizatorii multipli 
referitor la serviciile solicitantului în domeniul 
elaborării programelor televizate de divertis-
ment, realizate prin reţeaua globală, Internet 
sau alte baze de date on-line; producerea de 
show-uri de dans, show-uri muzicale şi show-
uri video cu conferire de premii, show-uri ve-
sele, show-uri cu jocuri şi evenimente sportive 
în prezenţa auditoriului care sunt transmise în 
direct sau înregistrate pentru o transmitere 
ulterioară, concerte muzicale în direct; show-
uri televizate de noutăţi; organizarea concur-
surilor talentelor şi a evenimentelor muzicale 
şi televizate cu conferire de premii, organiza-
rea şi prezentarea divertismentelor în dome-
niul designului şi modei; furnizarea informaţiei 
în domeniul divertismentului cu mijloace ale 
reţelei globale de calculatoare; producerea, 
pregătirea, prezentarea, distribuirea, sindica-
ţia, construirea reţelelor, închirierea de pro-
grame radio şi televizate, filme, filme animate 
şi înregistrări audio şi video prin sau fără re-
ţeaua de comunicaţie interactivă, care include 
dispozitive de comunicaţie fără fir şi Internet; 
producerea, prepararea, prezentarea, distri-
buirea filmelor de divertisment în direct; pro-
ducerea, pregătirea, prezentarea şi distribui-
rea filmelor televizate de divertisment; elabo-
rarea programelor televizate de muzică 
featuring; publicarea cărţilor, revistelor şi ediţi-
ilor periodice; producerea, distribuirea şi închi-
rierea materialelor instructive şi didactice; 
organizarea, producerea şi prezentarea eve-
nimentelor în scopuri educative, culturale sau 
distractive, prin sau fără reţeaua de comuni-
caţie interactivă; organizarea, producerea şi 
prezentarea competiţiilor, întrecerilor, jocuri-
lor, emisiunilor-concurs „cine ştie câştigă”, 
zilelor de glume, expoziţiilor, evenimentelor 
sportive, show-urilor, turneelor, evenimentelor 
teatrale, spectacolelor teatrale, concertelor, 
evenimentelor şi spectacolelor în direct şi cu 
participarea auditoriului; organizarea jocurilor 
interactive; servicii de divertisment, educaţie 
şi instruire; toate serviciile menţionate trans-
mise de asemenea prin reţeaua globală de 
calculatoare şi alte reţele de comunicaţie (in-
teractive), inclusiv prin dispozitivele de comu-
nicaţie fără fir şi Internet; servicii ce se referă 
la televiziune, filme, divertismente, show 
spectacole şi show-uri în direct; furnizarea 
informaţiei în domeniul divertismentului prin 
mijlocele reţelei globale de calculatoare; ser-
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vicii on-line; servicii de elaborare a programe-
lor televizate; filme seriale televizate; progra-
me televizate; servicii de divertisment radio şi 
televizat; servicii de divertisment în domeniul 
cinematografiei, muzicii, sporturilor, video şi 
teatrului; activitate editorială; furnizarea emi-
siunilor de divertisment şi instruire pentru ac-
cesare prin reţele de comunicaţie şi reţele de 
calculatoare; furnizarea informaţiei referitoare 
la oarecare din serviciile menţionate; furniza-
rea informaţiei către utilizatorii multipli referitor 
la serviciile solicitantului în domeniul elaborării 
programelor şi programelor televizate, realiza-
te prin reţeaua globală, Internet sau alte baze 
de date on-line. 

 

(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.15; 26.04.04; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 023255 
(220) 2008.04.08 
(730) Viacom International Inc., a corporation 

incorporated pursuant to the laws of the 
State of Delaware, US 
1515 Broadway New York, New York, 10036, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - înregistrări teatrale sau muzicale audio sau 

video; ochelari de soare; magneţi; toate tipuri-
le de echipament şi accesorii pentru telefonia 
mobilă fără fir, plăci frontale pentru telefoane 
mobile; ringtonuri percepute în contextul 
ringtonurilor, a muzicii, a MP3, a graficii, a 
imaginilor video încărcabile pentru dispozitive 
de comunicaţie mobilă fără fir, care asigură 
transmiterea fără fir a ringtonurilor, a semna-
lelor vocale, a muzicii, a MP3, a graficii, a 
imaginilor video, a informaţiei şi a noutăţilor 
care pot fi încărcate şi transmise prin reţeaua 
globală de calculatoare la dispozitivul de co-
municaţie mobilă fără fir; dispozitive care 
permit realizarea votării şi recepţionării mesa-
jelor vocale şi textuale între dispozitivele de 
comunicaţie mobilă fără fir; programe de jo-
curi video înregistrate pe cartuşe, discuri, CD-
ROM, casete, benzi şi mini discuri; software 
de jocuri pentru calculator înregistrate pe dis-
curi, CD-ROM şi mini discuri; ringtonuri care 

pot fi încărcate la calculator sau la dispozitivul 
fără fir prin reţeaua globală de comunicaţie; 
dispozitive de comunicaţie fără fir; software 
de tehnologie de comunicaţie fără fir de jocuri 
încărcabile; software pentru calculatoare utili-
zate în designul, elaborarea şi executarea 
programelor şi aplicaţiilor de jocuri şi divertis-
ment fără fir; software de tehnologie de co-
municaţie fără fir de divertisment pentru uz în 
reţele de calculatoare şi mobile şi cu reţele de 
calculatoare şi mobile; software de tehnologie 
de comunicaţie fără fir de divertisment pentru 
grafică, text, imagini, logouri, muzică, clipuri 
sonore, ringtonuri şi informaţie generală de 
divertisment încărcabile; software de tehnolo-
gie de comunicaţie fără fir de divertisment 
pentru imagini cinematografice, show-uri tele-
vizate, înregistrări video şi audio de muzică 
featuring, noutăţi, comedie, dramă, science-
fiction (cu caracter ştiinţifico-fantastic), show-
uri, competiţii, sporturi, acţiuni în direct, ani-
maţie, informaţie generală de divertisment 
încărcabile; ringtonuri, grafică şi înregistrări 
audio de muzică featuring, acţiuni în direct, 
dramă, comedie, noutăţi şi programe cu ca-
racter general de divertisment încărcabile 
pentru uzul consumatorilor prin reţeaua globa-
lă de calculatoare şi dispozitive fără fir; 
ringtonuri, muzică, fişiere audio MP3, grafică 
şi imagini video încărcabile prin dispozitivele 
de comunicaţie mobilă fără fir; ringtonuri şi 
grafică încărcabilă prin reţeaua globală de 
calculatoare pentru dispozitive de telecomuni-
caţie fără fir; 

 

16   - produse de imprimerie, şi anume hârtie de 
scrisori şi hârtie detaşabilă, serii de cărţi de 
literatură fantastică, comicsuri, inclusiv cărţi 
umoristice, abţibilduri, etichete cu adeziv pen-
tru amortizoare, cartele comerciale, cărţi poş-
tale, postere, mape, creioane, stilouri, calen-
dare; 

 

18   - umbrele, plăcuţe pentru ataşare la bagaje, 
sacoşe mari, rucsacuri, genţi cu fixare de cen-
tură, sacoşe de curier, poşete de damă, por-
tofele şi genţi, genţi sportive, valize de voiaj 
pentru îmbrăcăminte, raniţe, portmonee pen-
tru monede, saci de marinar, sacoşe de plajă; 

 

25   - costume de baie, halate de baie, îmbrăcămin-
te de plajă, curele (îmbrăcăminte), şorturi, 
jachete, vestoane, şosete, încălţăminte, ban-
dane, pulovere, costume de Halloween, co-
stume de mascaradă, costume specifice (de 
eroi), costume de estradă, rochii, mănuşi, 
şorturi de gimnastică, căşti (îmbrăcăminte), 
cravate, gulere, pijamale, indispensabili, că-
măşi, bluze, maiouri sportive, îmbrăcăminte 
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de schi, pantaloni marinăreşti (largi), cozoroa-
ce de soare, jartiere, gulere colante, lenjerie 
de corp, veste, costume încălzite, articole 
care servesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri şi jucării, şi anume jocuri de cărţi, geri-
duri, păpuşi; jucării gonflabile; păpuşi de pluş; 
jucării de pluş; figuri de personaje populare 
din filme şi filme cu desene animate şi acce-
sorii pentru acestea; dispozitive autonome de 
jocuri video cu utilizarea CD-ROM, dispozitive 
autonome de jocuri video, dispozitive auto-
nome de jocuri video cu ieşire audio; jocuri de 
masă; articole de sport, şi anume crose de 
golf, mingi de base-ball, de fotbal, pentru jocul 
cu paletă, mingi sportive şi de joc, bâte de 
base-ball; decoraţiuni (ornamente) pentru 
pomul de Crăciun; 

 

38   - servicii de emisiune televizată prin cablu, sa-
telit şi alte mijloace; radiodifuziune prin cablu, 
transmisie radio prin cablu; comunicaţie radio 
mobilă; radiodifuziune; radiocomunicaţie; ser-
vicii de telecomunicaţii prin telefonie mobilă 
fără fir şi toate tipurile de servicii de telefonie 
mobilă; furnizarea de ringtonuri, muzică, MP3, 
grafică, imagini video încărcabile pentru dis-
pozitive de comunicaţie mobilă fără fir; asigu-
rarea transmiterii fără fir a ringtonurilor, a vo-
cii, a muzicii, a MP3, a graficii, a imaginilor 
video, a informaţiei şi a noutăţilor care pot fi 
încărcate prin reţeaua globală de calculatoare 
şi transmise la dispozitivele de comunicaţie 
mobilă fără fir; expedierea şi recepţionarea 
mesageriei vocale şi textuale între dispozitive-
le de comunicaţie mobilă fără fir; servicii In-
ternet care urmează a fi incluse în servicii de 
comunicaţie, şi anume transmiterea fluxului 
de înregistrări sonore şi audiovizuale prin 
Internet; transmiterea fără fir a jocurilor de 
calculator, ringtonurilor şi imaginilor; 

 

41   - educaţie, instruire şi treninguri; servicii de di-
vertisment în mediul parcului de distracţii; 
divertisment, activităţi sportive şi culturale, 
inclusiv producerea de programe radio şi tele-
viziune; producerea de filme şi de filme de 
divertisment pentru transmitere în direct; pro-
ducerea de filme cu desene animate şi filme 
televizate; servicii ale studiourilor de cinema 
şi televizate; servicii de divertisment în dome-
niul cinematografiei, televiziunii şi de divertis-
ment în direct şi show-uri; servicii de publicare 
a cărţilor, a revistelor şi a ediţiilor periodice; 
furnizarea informaţiei către utilizatorii multipli 
referitor la serviciile solicitantului în domeniul 
elaborării programelor televizate de divertis-
ment, realizate prin reţeaua globală, Internet 
sau alte baze de date on-line; producerea de 

show-uri de dans, show-uri muzicale şi show-
uri video cu conferire de premii, show-uri ve-
sele, show-uri cu jocuri şi evenimente sportive 
în prezenţa auditoriului care sunt transmise în 
direct sau înregistrate pentru o transmitere 
ulterioară, concerte muzicale în direct; show-
uri televizate de noutăţi; organizarea concur-
surilor talentelor şi a evenimentelor muzicale 
şi televizate cu conferire de premii, organiza-
rea şi prezentarea divertismentelor în dome-
niul designului şi modei; furnizarea informaţiei 
în domeniul divertismentului cu mijloace ale 
reţelei globale de calculatoare; producerea, 
pregătirea, prezentarea, distribuirea, sindica-
ţia, construirea reţelelor, închirierea de pro-
grame radio şi televizate, filme, filme animate 
şi înregistrări audio şi video prin sau fără re-
ţeaua de comunicaţie interactivă, care include 
dispozitive de comunicaţie fără fir şi Internet; 
producerea, prepararea, prezentarea, distri-
buirea filmelor de divertisment în direct; pro-
ducerea, pregătirea, prezentarea şi distribui-
rea filmelor televizate de divertisment; elabo-
rarea programelor televizate de muzică 
featuring; publicarea cărţilor, revistelor şi ediţi-
ilor periodice; producerea, distribuirea şi închi-
rierea materialelor instructive şi didactice; 
organizarea, producerea şi prezentarea eve-
nimentelor în scopuri educative, culturale sau 
distractive, prin sau fără reţeaua de comuni-
caţie interactivă; organizarea, producerea şi 
prezentarea competiţiilor, întrecerilor, jocuri-
lor, emisiunilor-concurs „cine ştie câştigă”, 
zilelor de glume, expoziţiilor, evenimentelor 
sportive, show-urilor, turneelor, evenimentelor 
teatrale, spectacolelor teatrale, concertelor, 
evenimentelor şi spectacolelor în direct şi cu 
participarea auditoriului; organizarea jocurilor 
interactive; servicii de divertisment, educaţie 
şi instruire; toate serviciile menţionate trans-
mise de asemenea prin reţeaua globală de 
calculatoare şi alte reţele de comunicaţie (in-
teractive), inclusiv prin dispozitivele de comu-
nicaţie fără fir şi Internet; servicii ce se referă 
la televiziune, filme, divertismente, show 
spectacole şi show-uri în direct; furnizarea 
informaţiei în domeniul divertismentului prin 
mijlocele reţelei globale de calculatoare; ser-
vicii on-line; servicii de elaborare a programe-
lor televizate; filme seriale televizate; progra-
me televizate; servicii de divertisment radio şi 
televizat; servicii de divertisment în domeniul 
cinematografiei, muzicii, sporturilor, video şi 
teatrului; activitate editorială; furnizarea emi-
siunilor de divertisment şi instruire pentru ac-
cesare prin reţele de comunicaţie şi reţele de 
calculatoare; furnizarea informaţiei referitoare 
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la oarecare din serviciile menţionate; furniza-
rea informaţiei către utilizatorii multipli referitor 
la serviciile solicitantului în domeniul elaborării 
programelor şi programelor televizate, realiza-
te prin reţeaua globală, Internet sau alte baze 
de date on-line. 

 

 
 
 
(210) 023256 
(220) 2008.04.08 
(730) COLAJ S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 11, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-

tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); materiale pentru perii; materiale pen-
tru întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici; sti-
clă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi 
faianţă necuprinse în alte clase; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 
 
 
(210) 023257 
(220) 2008.04.08 
(730) Gym-Mark, Inc., a California corporation, 

US 
500 Howard Street, San Francisco, CA 
94105, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului pentru bărbaţi, 
femei, copii şi sugaci; încălţăminte de sport, 
îmbrăcăminte de sport; bărbiţe pentru copii, 
altele decât din hârtie; pantaloni pentru copii, 
centuri (îmbrăcăminte); bluze, costume mula-
te pe corp; ghetuţe, cardigane, caschete, scu-
tece din materiale textile; paltoane, mantouri; 
scutece-chilot; rochii, costume de antrena-
ment; mănuşi; uniforme; costume de gimnas-
tică; pălării; lenjerie de corp şi îmbrăcăminte 
dintr-o singură piesă pentru copii; jachete; 
blugi; costume de alergări; bluzoane, bluze de 
marinar; combinezoane (îmbrăcăminte), ghe-
tre; costume dintr-o singură piesă mulate pe 
corp; lenjerie de corp; îmbrăcăminte de casă; 
mitene; salopete; chiloţi; cămăşi polo; robe; 
îmbrăcăminte de iarnă; sandale; cămăşi; pan-
tofi; şorturi; fuste; pijamale; papuci; îmbrăcă-
minte de lucru; pantofi de tenis; şosete; că-
măşi sportive; pulovere; tricouri de bumbac cu 
mâneca lungă; costume de înot; tricouri cu 
mâneca scurtă; colanţi; indispensabili; costu-
me cu încălzire; 

 

28   - jocuri, jucării; jucării de baie; jucării ghidate cu 
baterii; jucării flexibile; jocuri de construcţie; 
jucării pentru pătucul copilului, jucării pentru 
desen; jucării acţionate electric; jocuri electro-
nice de instruire; jucării cu caracter imaginar 
(fantasy); jucării pentru sugari; jucării gonflabi-
le; jucării mecanice; jucării figurine turnate; 
jucării muzicale; suvenire pentru petreceri în 
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formă de jucărioare mici; jucării din masă 
plastică; covoraşe de joc conţinând jucărioare 
pentru copii mici; jucării de pluş; jucării surpri-
ză, jucării figurine poziţionabile; jucării pentru 
imprimate; jucării trase după sine; jucării ba-
lansoar; jucării de cauciuc; jucării pentru nisip, 
jucării pentru desenarea schiţelor; jucării fle-
xibile, care scot sunete; jucării flexibile; jucării 
moi; jucării care vorbesc; jucării de perspicaci-
tate (puzzle); jucării figurine care pot fi acţio-
nate şi accesorii pentru acestea; modele de 
avioane la scară redusă (miniaturi); jucării în 
formă de animale şi accesorii pentru acestea; 
seturi de jucării pentru jocuri de rol, inclusiv 
seturi de mobilă şi vase de bucătărie; seturi 
de jucării pentru jocuri de rol, inclusiv acceso-
rii pentru jocul „banca"; cutii de jucării; blocuri 
de construcţie jucării; ceasornice şi ceasuri de 
mână (jucării); jocuri de construcţie; figurine 
jucării; dispozitive pentru vizionarea filmelor şi 
cartuşe pentru acestea (jucării); mobilă (jucă-
rii); armonice (jucării); case (jucării); măşti 
(jucării); seturi de creaţie după pasiuni; pastă 
pentru modelare (jucării); piane (jucării); ra-
chete (jucării); scutere (jucării); căi ferate, 
trenuri şi accesorii pentru acestea (jucării); 
xilofoane (jucării); jocuri de calculator cu 
ecran LCD alimentate cu baterii, cu reprodu-
cerea efectelor sonore şi desenelor animate; 
jucării care stropesc cu apă; jucării mecanice; 
cărţi de joc; 

 

35   - servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de 
comerţ cu amănuntul on-line cu articole de 
îmbrăcăminte, jucării, cărţi, mijloace audio şi 
video; 

 

41   - educaţie şi instruire, şi anume conducerea 
lecţiilor, programelor şi workshop-urilor edu-
cative şi interactive multidisciplinare pe pro-
gramul de instruire a copiilor în domeniul jocu-
lui sensomotor, gimnasticii, sporturilor, pregă-
tirii fizice şi ioga, pregătirii preşcolare şi şcola-
re, artelor dramatice, programelor multicultu-
rale şi de predare a celei de a doua limbi, de 
dezvoltare a deprinderilor sociale, a literaturii 
şi artei oratorice, ştiinţei, matematicii, prepară-
rii bucatelor, limbii gesturilor, a artei şi muzicii; 
a serviciilor educative, şi anume organizarea 
workshop-urilor pentru părinţi în domeniul 
înţelegerii, perfecţionării şi dezvoltării deprin-
derilor şi iscusinţei de educare a copiilor şi 
relaţiilor părinte-copil; organizarea şi conduce-
rea activităţilor de sărbătorire a zilelor de naş-
tere pentru copii; organizarea şi conducerea 
activităţilor distractive pentru copii şi părinţi. 

 

 
 

(210) 023258 
(220) 2008.04.08 
(730) BEGUNENCO Oleg, MD 

Str-la  N. Smochină  nr. 4, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Centru Informaţional 
Global". 

(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 01.01.10; 24.13.22; 24.13.25; 26.03.02; 
26.03.06; 26.07.25. 

 
 
 
(210) 023259 
(220) 2008.04.08 
(730) BEGUNENCO Oleg, MD 

Str-la  N. Smochină  nr. 4, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 01.01.10; 24.13.22; 24.13.25; 26.03.02; 
26.03.06; 26.07.25. 

 
 
 
(210) 023260 
(220) 2008.04.08 
(730) BEGUNENCO Oleg, MD 

Str-la  N. Smochină  nr. 4, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "Глобальный информацион-
ный центр". 

(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 01.01.10; 24.13.22; 24.13.25; 26.03.02; 
26.03.06; 26.07.25; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 023261 
(220) 2008.04.08 
(730) NICOLAESCU Vasile, MD 

Str. Dealul Morilor nr. 25, MD-3721, Lozova, 
Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
10   - biberoane, încălzitoare pentru biberoane, 

suzete; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasa 10. 

 

 
 
 
(210) 023262 
(220) 2008.04.08 
(730) NICOLAESCU Vasile, MD 

Str. Dealul Morilor nr. 25, MD-3721, Lozova, 
Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
10   - biberoane, încălzitoare pentru biberoane, 

suzete; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasa 10. 

 

 
 
 
(210) 023265 
(220) 2008.04.09 
(730) CONDORACHI Ghenadie, MD 

Str. Cartiuşa nr. 25, MD-2003, Durleşti,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

 
 
 
 

(210) 023266 
(220) 2008.04.08 
(730) OOO "Galereya ALEKS", RU 

Street B. Jakimanka, 52, Moscow, 119049, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; arome; aro-
me (cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; 
biscuiţi; clătite; brioşe; franzele; vanilină (înlo-
cuitor de vanilie); vanilie (substanţă aromati-
că); vafele, napolitane; fidea; substanţe aro-
matice de cafea; îndulcitori naturali; substanţe 
liante pentru mezeluri; substanţe liante pentru 
gheaţă alimentară; apă de mare (pentru pre-
pararea bucatelor); glucoză alimentară; sub-
stanţe de îngroşare pentru produse alimenta-
re; gustări uşoare pe bază de orez; gustări 
uşoare pe bază de cereale; cafea de surogat; 
înlocuitori vegetali de cafea; produse de cofe-
tărie; produse de cofetărie pentru împodobi-
rea pomului de Crăciun; produse de cofetărie 
în formă de peltea; produse de cofetărie din 
aluat dulce, de preferinţă cu umplutură; pro-
duse de cofetărie pe bază de arahide; produ-
se de cofetărie pe bază de migdale; paste 
făinoase; pateuri; iaurt congelat; produse de 
cacao; capere; caramele; terciuri cu lapte; 
quiches (plăcinte-budinci cu bucăţi mărunte 
de slănină); gluten alimentar; bomboane; 
bomboane de lemn-dulce; bomboane de 
mentă; cafea brută; amidon alimentar; furse-
curi, crackere; crupă de porumb; crupe ali-
mentare; porumb măcinat; porumb prăjit; plă-
cinte umplute cu carne; curcuma alimentară; 
cus-cus; feluri de mâncare făinoase; tăiţei; 
gheaţă de răcit; gheaţă naturală sau artificia-
lă; gheaţă alimentară; dropsuri; lipii din orez; 
maltoză; mămăligă; marţipane; pastă de lapte 
dulce pentru cofetărie (cremă de fiert); lăptişor 
de matcă (cu excepţia celui de uz medical); 
îngheţată de fructe; musli; mentă pentru pro-
duse de cofetărie; băuturi din cacao cu lapte; 
băuturi din cafea cu lapte; băuturi pe bază de 
cafea; băuturi pe bază de ceai; băuturi din 
ciocolată cu lapte; băuturi pe bază de ciocola-
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tă; băuturi pe bază de cacao; infuzii neme-
dicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; nucşoare; 
pastile (produse de cofetărie); melasă; piper; 
biscuiţi; plăcinte; pizza; bomboane fondante 
(produse de cofetărie); pop-corn; prafuri pen-
tru îngheţată; praline; condimente; produse 
pentru înmuierea cărnii în condiţii de casă; 
produse cerealiere; produse din făină; produ-
se pe bază de ovăz; propolis; turte dulci; bu-
dinci; pudră pentru prăjituri din aluat dulce; 
ravioli; gumă de mestecat (cu excepţia celei 
de uz medical); ruladă de primăvară (legume 
proaspete învelite în clătită din făină de orez); 
seminţe de anason; aluat dulce pentru produ-
se de cofetărie; dulciuri; sodă alimentară; 
malţ; sare pentru conservarea produselor ali-
mentare; sare de bucătărie; sare de ţelină; 
spaghete; stabilizatori pentru frişcă bătută; 
pesmeţi; pesmeţi pisaţi; sushi; sandvişuri; ta-
blete de drojdie (cu excepţia celor de uz me-
dical); tabule (mâncare din legume cu bulgur); 
tacos (lipie nedospită din porumb cu umplutu-
ră din carne şi legume); aluat din boabe de 
soia; aluat de migdale; tortillas (lipii de po-
rumb); torturi de fructe şi pomuşoare; ierburi 
de zarzavat conservate (mirodenii); decoraţii 
comestibile pentru produse de cofetărie din 
aluat dulce; fermenţi pentru aluat; halva; pâi-
ne din aluat nedospit; fulgi din produse cerea-
liere; cicoare; ceai cu gheaţă; ciocolată; ex-
tract de malţ; esenţe alimentare (cu excepţia 
esenţelor eterice şi uleiurilor esenţiale). 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 023267 
(220) 2008.04.24 
(730) AGROPIESE TGR GRUP S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
Str. Alecu Russo nr. 18/1, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu. 
(511) NCL(9) 
12   - anvelope şi camere pneumatice pentru roţi de 

vehicule, camere de aer cu astupare automa-
tă a găurilor, pneuri, ecartament al roţilor, 
şenile pentru vehicule, inclusiv pneuri antide-

rapante, pneuri ranforsate, pneuri cu astupare 
automată a găurilor, pneuri-balon, pneuri spe-
ciale pentru noroi şi zăpadă, pneuri antidera-
pante cu carcasă de cord, pneuri perforate, 
pneuri de schimb, pneuri echilibrate, pneuri cu 
nituri de oţel, pneuri pentru sarcini mari, pne-
uri pentru maşini de terasament, pneuri pen-
tru orice teren, anvelope de turism, anvelope 
pentru camioane, pneuri pentru remorci cu 
şasiuri coborâte, pneuri recauciucate,  pneuri 
fără cameră de aer, pneuri fără talon, pneuri 
cu banda de rulare plată, de presiune joasă, 
pneuri cu pereţi albi, pneuri de înaltă presiu-
ne, pneuri cu bandă de rulare plată; 

 

35   - servicii de vânzare angro şi cu amănuntul a 
anvelopelor, pneurilor, camerelor pneumatice, 
servicii de informare  comercială şi consiliere 
comercială, gestiunea afacerilor comerciale, 
import-export al produselor sus-menţionate, 
publicitate, servicii de sprijinire a promovării 
pentru comercializare; 

 

37   - servicii de reparaţie a pneurilor, a camerelor 
de aer, servicii de schimbare, de instalare, 
montare şi umflare a pneurilor, a camerelor 
de aer, recauciucare, de reimprimare; servicii 
de balansare; echilibrare a roţilor; servicii de 
reparaţie şi întreţinere a vehiculelor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023268 
(220) 2008.04.09 
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 2, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 023269 
(220) 2008.04.09 
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 2, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 023270 
(220) 2008.04.09 
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 2, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 023271 
(220) 2008.04.09 
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 2, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 023272 
(220) 2008.04.09 
(730) TYMBARK S.A., PL 

Tymbark 156, 34-650 Tymbark, Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - jeleuri, iaurturi, dulceţuri, compoturi, fructe 

zaharisite, marmeladă, produse lactate, pro-
duse lactate cu adăugarea fructelor, băuturi 
pe bază de lapte cu adăugarea sucului de 
fructe, frişcă, fructe congelate, salate de fruc-
te, salate de legume, băuturi pe bază de lap-
te, caşcaval, legume congelate, amestecuri 
de fructe şi legume congelate, legume fierte, 
legume conservate, legume marinate, legume 
uscate, fructe fierte, fructe uscate, fructe con-
servate, piure de fructe, piure de legume, unt, 
cremă de frişcă, fructe glazurate, cipsuri de 
fructe, pulpă de fructe, chefir (produs lactat), 
ser (produs lactat); 

 

30   - bomboane; cafea; cacao; înlocuitori de cafea; 
ciocolată; produse de cofetărie pe bază de 
arahide; arahide în ciocolată şi zahăr; frişcă 
pentru cafea; caramele; nucuşoare zaharisite; 
paste; produse făinoase; făină; produse ce-
realiere; bastonaşe din cimbru; băuturi pe 
bază de cafea; băuturi pe bază de ciocolată; 
băuturi pe bază de cacao; bastonaşe de cio-
colată; pâine; produse din porumb; grăunţe de 
porumb; cereale; produse pe bază de făină; 
pâine dietetică; iaurt congelat; îngheţată; 
marmeladă; făină de porumb; făină de grâu; 
aromatizatori; musli; orez; budinci; produse de 
cofetărie din aluat dulce, de preferinţă cu um-
plutură; biscuiţi; chifle; pudră pentru produse 
de cofetărie din aluat dulce de cozonac; aluat 
dulce de cozonac pentru produse de cofetă-
rie; gumă de mestecat (cu excepţia celei folo-
site pentru scopuri medicale); biscuiţi uscaţi; 
brioşe; biscuiţi crocanţi; condimente pentru 
salată; fulgi de porumb; fulgi de ovăz; fulgi de 
cereale; fidea; aluat dulce de cozonac pentru 
produse de cofetărie; biscuiţi; plăcinte; prali-
ne; prafuri pentru îngheţată; budinci; ravioli; 
sos de roşii; gofre; bastonaşe din produse 
cerealiere; 

 

32   - băuturi nealcoolice; sucuri; băuturi, inclusiv 
sucuri de fructe, sucuri de legume, sucuri de 
fructe dense, sucuri de legume dense, sucuri 
din amestec de legume, sucuri din amestec 
de fructe, sucuri de legume şi fructe, sucuri de 
roşii, sucuri de morcovi, băuturi de morcovi, 
băuturi cu gust de fructe; ape gazoase; ape 
minerale; băuturi de fructe; băuturi de legume; 
nectare de fructe cu pulpă; băuturi de legume 
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şi fructe; siropuri; nectare; băuturi izotonice; 
băuturi vitaminizate; băuturi cu minerale; bău-
turi sub formă de praf; prafuri pentru prepara-
rea băuturilor; pastile pentru prepararea bău-
turilor; siropuri pentru prepararea băuturilor; 
ape de masă potabile; şerbet (băutură); esen-
ţe pentru prepararea băuturilor; extracte de 
fructe; extracte de legume; cocteiluri nealco-
olice; băuturi cu pulpă de fructe; băuturi pe 
bază de ser lactic; sucuri cu bucăţele de fructe. 

 

 
 
 
(210) 023273 
(220) 2008.04.14 
(730) SANIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Petru Rareş nr. 57, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
te; materiale de călăfătuire, etanşare şi izola-
re; tuburi flexibile nemetalice; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau materialelor 
plastice); materiale textile fibroase brute. 

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01. 
 
 
 
 
 
 

(210) 023274 
(220) 2008.04.14 
(730) SANIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Petru Rareş nr. 57, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
te; materiale de călăfătuire, etanşare şi izola-
re; tuburi flexibile nemetalice; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau materialelor 
plastice); materiale textile fibroase brute. 

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.18; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023275 
(220) 2008.04.14 
(730) SANIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Petru Rareş nr. 57, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
te; materiale de călăfătuire, etanşare şi izola-
re; tuburi flexibile nemetalice; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau materialelor 
plastice); materiale textile fibroase brute. 

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.18; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 023276 
(220) 2008.04.14 
(730) SANIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Petru Rareş nr. 57, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
te; materiale de călăfătuire, etanşare şi izola-
re; tuburi flexibile nemetalice; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-

tură (cu excepţia cauciucului sau materialelor 
plastice); materiale textile fibroase brute. 

 

(531) CFE(5) 05.09.17; 05.09.23; 27.03.11. 
 
 
 
(210) 023277 
(220) 2008.04.22 
(730) CATRIC VICTORIA, întreprindere individu-

ală, MD 
Str. Călăraşi nr. 67, ap. 70, MD-2069,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, roşu, negru. 
(511) NCL(9) 
05   - produse veterinare; dezinfectante; produse 

pentru distrugerea animalelor dăunătoare; 
 

31   - alimente pentru animale; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; 

 

44   - servicii veterinare; servicii de igienă şi de în-
grijire a frumuseţii pentru animale. 

 

(531) CFE(5) 03.13.05; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023278 
(220) 2008.04.22 
(730) CATRIC VICTORIA, întreprindere individu-

ală, MD 
Str. Călăraşi nr. 67, ap. 70, MD-2069,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
05   - produse veterinare; dezinfectante; produse 

pentru distrugerea animalelor dăunătoare; 
 

31   - alimente pentru animale; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; 

 

44   - servicii veterinare; servicii de igienă şi de în-
grijire a frumuseţii pentru  animale. 

 

(531) CFE(5) 27.05.24; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023279 
(220) 2008.04.16 
(730) RIONPAC S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Valea Bîcului nr. 1/2, MD-2002, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(591) Culori revendicate: verde, roşu. 
(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, neincluse în alte clase; animale vii; fruc-
te şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale; malţ; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.03.11; 27.05.02; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023280 
(220) 2008.04.11 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mix-

tă, fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, Bardar, Ialoveni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023281 
(220) 2008.04.09 
(730) MET-Rx Substrate Technology, Inc., US 

2100 Smithtown Ave., Ronkonkoma, New 
York 11779, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - suplimente şi prafuri nutritive; 
 

29   - snack-uri (bastonaşe energetice/nutritive); 
 

32   - băuturi, inclusiv băuturi pentru sportivi. 
 

 
 
 
(210) 023282 
(220) 2008.04.09 
(730) MET-Rx Substrate Technology, Inc., US 

2100 Smithtown Ave., Ronkonkoma, New 
York 11779, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - suplimente şi prafuri nutritive; 
 

29   - snack-uri (bastonaşe energetice/nutritive); 
 

32   - băuturi, inclusiv băuturi pentru sportivi. 
 

 
 
 
(210) 023283 
(220) 2008.04.09 
(730) Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Sa-

vuşchin product", BY 
Ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, 
Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - smântână, lapte acru, lapte covăsit. 
 

(531) CFE(5) 07.01.01; 07.01.24; 25.01.06; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023284 
(220) 2008.04.09 
(730) MARIBOR S.R.L., MD 

Str. Petru Rareş nr. 39, bloc 1, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023285 
(220) 2008.04.09 
(730) DEBUT-SOR S.R.L., MD 

Str. Cosăuţi nr. 6, MD-3001, Soroca, Repu-
blica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

 
 
 
(210) 023286 
(220) 2008.04.09 
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washin-
gton 98134, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - lapte, lapte aromatizat, cocteiluri de lapte şi 

băuturi pe bază de lapte; dulceţuri, sosuri, 
jeleuri, compoturi, gemuri de fructe, brânză şi 
conserve; 

 

30   - cafea măcinată şi cafea boabe, cacao, ceai 
(de ierburi şi nu de ierburi), cafea, ceai, cacao 
şi cafea espresso (băuturi), băuturi pe bază 
de cafea şi/sau cafea espresso, băuturi pe 
bază de ceai, praf de ciocolată şi vanilie; so-
suri; sirop de ciocolată, siropuri aromate pen-
tru băuturi, copturi, inclusiv brioşe, chifle, bis-
cuiţi, fursecuri, pişcoturi, prăjituri, produse de 
patiserie şi pâine, sandvişuri, granola, cafea 
gata pentru întrebuinţare, ceai gata pentru 
întrebuinţare, îngheţată şi produse de cofetă-
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rie congelate; ciocolată, bomboane şi produse 
de cofetărie; 

 

32   - ape, ape minerale, ape gazoase şi alte bău-
turi nealcoolice, băuturi răcoritoare, băuturi 
din fructe şi sucuri de fructe, băuturi din fructe 
şi băuturi răcoritoare ce conţin sucuri de fruc-
te, amestecuri lichide şi prafuri pentru fabrica-
rea băuturilor; sosuri; siropuri aromate pentru 
fabricarea băuturilor; ape aromatizate şi ape 
nearomatizate îmbuteliate, ape gazoase, ape 
minerale, sucuri de fructe, băuturi gazoase pe 
bază de fructe şi pe bază de sucuri şi ape 
carbogazoase; băuturi din fructe congelate şi 
băuturi pe bază de fructe congelate. 

 

 
 
 
(210) 023287 
(220) 2008.04.09 
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH 

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie din ciocolată, 

inclusiv trufe. 
 

 
 
 
(210) 023288 
(220) 2008.04.09 
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH 

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie din ciocolată, 

inclusiv trufe. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 023289 
(220) 2008.04.09 
(730) Menarini International Operations Luxem-

bourg S.A., LU 
1, Avenue De La Gare, L-1611, Luxembourg 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

 
 
 
(210) 023290 
(220) 2008.04.09 
(730) Menarini International Operations Luxem-

bourg S.A., LU 
1, Avenue De La Gare, L-1611, Luxembourg 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023291 
(220) 2008.04.09 
(730) Glaxo Group Limited, GB 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Regatul 
Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse şi substanţe farmaceutice şi medica-

le, vaccinuri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 023292 
(220) 2008.04.09 
(730) Glaxo Group Limited, GB 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Regatul 
Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse şi substanţe farmaceutice şi medica-

le, vaccinuri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023293 
(220) 2008.04.10 
(730) FERALUX S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Arborilor nr. 17, bloc 2, MD-2025, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, bej. 
(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 ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 10.03.10; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 

(210) 023294 
(220) 2008.04.11 
(730) BERHORD S.R.L., MD 

Str. Alexei Şciusev nr. 31, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-

se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 15.07.01; 27.03.15. 
 
 
 
(210) 023295 
(220) 2008.04.10 
(730) LEVIŢCHI Ivan, MD 

Str. Ternovscaia nr. 38, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 
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27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete mu-
rale, nu din materiale textile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 023297 
(220) 2008.04.10 
(730) INVESTPRIVATBANK S.A. bancă comerci-

ală, MD 
Str. A. Şciusev nr. 34, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 07.11.10; 13.01.01; 26.04.18; 27.05.11. 
 
 
 
 

(210) 023299 
(220) 2008.04.10 
(730) MARS, INCORPORATED, US 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea şi înlocuitori de cafea; ceai, cacao, cio-

colată de băut; zahăr, orez, tapiocă, sago; 
făină şi preparate făcute din cereale; pâine, 
biscuiţi, prăjituri, produse de patiserie, cioco-
lată şi produse de cofetărie; îngheţată; produ-
se din  îngheţată, gheaţă; miere, sirop de me-
lasă; sare, muştar, oţet, sosuri; condimente; 
mirodenii; produse gata pentru consum con-
stituite în general din produsele sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023300 
(220) 2008.04.10 
(730) MARS, INCORPORATED, US 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea şi înlocuitori de cafea; ceai, cacao, cio-

colată de băut; zahăr, orez, tapiocă, sago; 
făină şi preparate făcute din cereale; pâine, 
biscuiţi, prăjituri, produse de patiserie, cioco-
lată şi produse de cofetărie; îngheţată; produ-
se din  îngheţată, gheaţă; miere, sirop de me-
lasă; sare, muştar, oţet, sosuri; condimente; 
mirodenii; produse alimentare gata pentru 
consum incluse în clasa 30. 
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(210) 023301 
(220) 2008.04.10 
(730) Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

Nauchno-proizvodstvennoe predprijatie 
"BIONOKS", RU 
Str. Novoghireevscaya d. 3 "A", of. 39, 
111123, Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
03   - cosmetice, produse cosmetice, produse cos-

metice pentru animale; săpunuri; loţiuni pen-
tru scopuri cosmetice; şampoane; 

 

05   - preparate farmaceutice; preparate veterinare; 
 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice; material de sutură. 

 

(531) CFE(5) 02.01.23; 02.05.23; 03.11.02; 04.05.05; 
26.01.14; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 023302 
(220) 2008.04.10 
(730) Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

Nauchno-proizvodstvennoe predprijatie 
"BIONOKS", RU 
Str. Novoghireevscaya, d. 3 "A", of. 39, 
111123, Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
03   - cosmetice, produse cosmetice, produse cos-

metice pentru animale; săpunuri; loţiuni pen-
tru scopuri cosmetice; şampoane; 

 

05   - preparate farmaceutice; preparate veterinare; 
 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice; material de sutură. 

 

 
 
 
(210) 023303 
(220) 2008.04.11 
(730) Haifa Chemicals Ltd., IL 

P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120, Israel 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei. 

 

 
 
 
(210) 023304 
(220) 2008.04.11 
(730) T.D. ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65, MD-2051, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 
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(210) 023305 
(220) 2008.05.06 
(730) MOBILERA EURASIA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Bd. Traian nr. 19/2, ap. (of.) 68, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiza industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare. 

 

(531) CFE(5) 24.17.03; 24.17.25. 
 
 
 
(210) 023307 
(220) 2008.04.14 
(730) VILARIA S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023308 
(220) 2008.04.11 
(730) New America Network, Inc., US 

4 Independence Way, Suite 400 Princeton, 
New Jersey, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, gri. 
(511) NCL(9) 
35   - revizia contractelor de închiriere şi deservirea 

tehnică a reţelelor permise în sfera comerţului 
imobiliar, şi anume managementul tranzacţi-
ilor imobiliare on-line, managementul portofo-
liului imobiliar şi controlul administrării; 

 

36   - agenţii imobiliare; agenţii imobiliare corporati-
ve, managementul facilităţilor şi proprietăţii 
imobiliare, finanţarea împrumutului ipotecar şi 
investiţii în hârtii de valoare în domeniul imo-
biliar. 

 

(531) CFE(5) 27.01.05; 27.05.09; 29.01.13. 
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(210) 023309 
(220) 2008.04.11 
(730) New America Network, Inc., US 

4 Independence Way, Suite 400 Princeton, 
New Jersey, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - agenţii imobiliare şi curtaj în domeniul proprie-

tăţii imobiliare; informaţii imobiliare şi estimări 
financiare a proprietăţii imobiliare. 

 

 
 
 
(210) 023311 
(220) 2008.04.16 
(730) P&R PHARMA S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 63, MD-2019,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
35   - gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de 

birou; administrare, exploatare comercială; 
studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, in-
formaţii pentru afaceri, susţinere în comercia-
lizarea produselor farmaceutice, parafar-
maceutice, de îngrijire şi sănătate, dietetice, 
ortopedice, cosmetice şi de parfumerie şi a 

altor produse susceptibile a fi vândute în far-
macii; import-export; servicii de reţelelor de 
magazine specializate, în special farmacii, 
recepţionarea comenzilor, servicii de vânzare 
cu amănuntul, angro; servicii de publicitate, 
de promovare a produselor sus-numite, orga-
nizarea şi participarea la expoziţii şi târguri în 
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu 
publicul, distribuirea eşantioanelor, demon-
strare şi etalare de produse; 

 

44   - servicii medicale, servicii veterinare, de îngriji-
re şi frumuseţe, prestarea serviciilor de con-
sultanţă în domeniul farmaceutic, de îngrijire a 
sănătăţii, consultanţă aferentă utilizării produ-
selor farmaceutice, preparării, distribuirii şi liv-
rării produselor farmaceutice, parafarmaceu-
tice, de îngrijire şi sănătate, dietetice, ortopedi-
ce, cosmetice şi de parfumerie şi a altor produ-
se susceptibile a fi vândute prin reţea de far-
macii; punerea la dispoziţie on-line, prin reţea-
ua globală de comunicare a informaţiilor pri-
vind utilizarea produselor de cosmetică şi de 
îngrijire a corpului, a articolele de parfumerie. 

 

(531) CFE(5) 24.13.01; 24.13.14; 27.05.12; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023312 
(220) 2008.04.21 
(730) CADOURI-LUX S.R.L., MD 

Str. Alecu Russo nr. 1, bloc 2, MD-2068, Chi-
şinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 19.03.03. 
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(210) 023313 
(220) 2008.04.15 
(730) POLUIANOV Vladimir, MD 

Str. Băcioii Noi nr. 16/1, ap.18, MD-2029, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023314 
(220) 2008.04.17 
(730) ELECTROMOTOR-SERVICE S.R.L., MD 

Str. Pădurii nr. 21, bloc 2, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 023315 
(220) 2008.04.17 
(730) ELECTROMOTOR-SERVICE S.R.L., MD 

Str. Pădurii nr. 21, bloc 2, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 

ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepţia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 023316 
(220) 2008.04.15 
(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY, ID 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonezia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastru, 

albastru-deschis, bleu, galben-închis, alb, 
negru. 

(511) NCL(9) 
34   - tutun; ţigări, trabucuri; articole pentru fumători; 

brichete, chibrituri, scrumiere. 
 

(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.08; 03.01.02; 25.07.20; 
25.07.21; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 023317 
(220) 2008.04.15 
(730) Eureka Hellas S.A., GR 

Volos, Grecia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate de împrospătare a aerului, necu-

prinse în alte clase; saşeu, potpuriu; produse 
de fumegare; 

 

04   - lumânări şi lumânări aromatizate; 
 

05   - preparate de împrospătare a aerului; hârtie 
lipicioasă contra insectelor, hârtie impregnată 
contra moliei; uleiuri de protecţie contra tăuni-
lor; lumânări fumigante; insectifuge; insecticide; 

 

21   - capcane pentru insecte. 
 

 
 
 
 
 

(210) 023318 
(220) 2008.04.15 
(730) Eureka Hellas S.A., GR 

Volos, Grecia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate de împrospătare a aerului, necu-

prinse în alte clase; saşeu, potpuriu; produse 
de fumegare; 

 

04   - lumânări şi lumânări aromatizate; 
 

05   - preparate de împrospătare a aerului; hârtie 
lipicioasă contra insectelor, hârtie impregnată 
contra moliei; uleiuri de protecţie contra tăuni-
lor; lumânări fumigante; insectifuge; insecticide; 

 

21   - capcane pentru insecte. 
 

 
 
 
(210) 023322 
(220) 2008.04.15 
(310) 006474341 
(320) 2007.11.29 
(330) EM 
(730) Thomson Finance S.A., CH 

Landis & Gyr-Strasse 3, CH-6300 Zug,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - discuri compacte audio; discuri compacte 

video; discuri compacte cu memorie doar 
pentru citire; programe de operare pentru 
calculatoare; programe pentru calculatoare; 
software de calculatoare referitoare la colec-
tare şi distribuire de date, schimburi financia-
re, negocieri de acţiuni, negocieri de mărfuri, 
tranzacţii financiare, agenţii de ştiri, legislaţie, 
sănătate, asigurări, ştiinţă, ştiinţe sociale şi 
produse farmaceutice; suporturi de date mag-
netice, suporturi de date optice; discuri mag-
netice; cartele magnetice cu cod; interfeţe 
pentru calculatoare; teleimprimatoare; aparate 
şi instrumente de telecomunicaţii; calculatoa-
re; tastaturi de calculator; dispozitive periferi-
ce pentru calculatoare; imprimante folosite cu 
calculatoare; modeme; mausuri; terminale de 
calculatoare; 
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16   - cărţi; periodice; publicaţii; fotografii; 
 

35   - publicitate; distribuire de materiale publicitare; 
estimări de afaceri; informaţii de afaceri; in-
vestigaţii de afaceri; administrare comercială; 
informaţii comerciale; previziuni economice; 
închiriere de maşini şi echipamente de birou; 
cercetări de afaceri; informaţii statistice; servi-
cii de revizuire a costurilor de sănătate desti-
nate informaţiilor în domeniul sănătăţii şi asi-
gurărilor medicale şi informaţiilor pentru con-
trolul costurilor medicale, pentru evaluarea 
pieţelor în domeniul sănătăţii şi pentru scopuri 
de cercetări; 

 

36   - analiză financiară; consultaţii financiare; eva-
luări fiscale; cotaţii la bursă; transferuri elec-
tronice de fonduri; asigurări; 

 

37   - instalarea, întreţinerea şi reparaţia sistemelor 
de calculatoare; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; difuzări; comunica-
ţii prin terminale de calculatoare; transmitere 
de mesaje, informaţii şi imagini cu ajutorul 
calculatoarelor; poştă electronică; transmitere 
de mesaje; agenţii de ştiri; închirieri de apara-
te pentru transmiterea de mesaje; servicii 
telegrafice; comunicaţii prin fire; 

 

42   - închirierea accesului la baze de date de cal-
culatoare; programare pentru calculatoare; 
închirieri de calculatoare; crearea software 
pentru calculatoare; modernizarea software 
pentru calculatoare; servicii de raportare a 
ştirilor; închiriere de software pentru calcula-
toare; cercetări în domeniul calculatoarelor; 

 

44   - servicii de informare în domeniul medicinei şi 
sănătăţii; servicii de consultanţă în domeniul 
sănătăţii; oferirea rapoartelor statistice în do-
meniul sănătăţii; 

 

45   - servicii de cercetări juridice computerizate. 
 

 
 
 
(210) 023323 
(220) 2008.04.15 
(730) TECH SERVICE POLSKA Sp. Z o.o., PL 

ZIELONA 11, 43-502 CZECHOWICE 
DZIEDZICE, Polonia 

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru. 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.24; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023324 
(220) 2008.04.15 
(730) Harman International Industries, Incorpo-

rated, US 
8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91329, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023325 
(220) 2008.04.16 
(730) MARIBOR S.R.L., MD 

Str. Petru Rareş nr. 39, bloc 1, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ПРЕМИУМ", "Натур 
Продукт", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, cafeniu-des-
chis, cafeniu-închis, cafeniu-roşcat, galben. 

(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 20.05.01; 24.03.01; 24.03.02; 28.03.00; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 023326 
(220) 2008.04.16 
(730) MARCENCO Victor, MD 

Str. Costiujeni nr. 8, bloc 5, ap. 48, MD-2019, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023327 
(220) 2008.04.17 
(730) IDPRO-COMERŢ S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
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(210) 023328 
(220) 2008.04.16 
(730) NEOSOLAR S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 20, ap. 204, MD-2045,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente,  alte-
le decât cele acţionate manual, pentru agricul-
tura; incubatoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023329 
(220) 2008.04.23 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 10, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, oranj, verde. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.21; 29.01.13. 
 

(210) 023330 
(220) 2008.04.16 
(730) STOG Grigore, MD 

Bd. Dacia nr. 53, ap. 54, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023331 
(220) 2008.04.16 
(730) STOG Grigore, MD 

Bd. Dacia nr. 53, ap. 54, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 023332 
(220) 2008.04.16 
(730) STOG Grigore, MD 

Bd. Dacia nr. 53, ap. 54, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023333 
(220) 2008.04.16 
(730) STOG Grigore, MD 

Bd. Dacia nr. 53, ap. 54, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
 
 

(210) 023334 
(220) 2008.04.16 
(730) STOG Grigore, MD 

Bd. Dacia nr. 53, ap. 54, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023336 
(220) 2008.04.16 
(730) BADICA Ghenadie, MD 

Str. Albişoara nr. 70, bloc 1, ap. 23, MD-
2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.02. 
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(210) 023337 
(220) 2008.04.16 
(730) ECOPRIM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str-la 1 Molocanilor nr. 14, MD-2011, Codru, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

 
 
 
(210) 023338 
(220) 2008.04.18 
(730) OSMP-M S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Bucureşti nr. 67, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.13; 24.15.15; 28.05.00; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023340 
(220) 2008.04.18 
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 2, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 023341 
(220) 2008.04.18 
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 2, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, gri. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.08; 27.05.11; 29.01.12. 
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(210) 023342 
(220) 2008.04.18 
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 2, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 01.01.09; 26.01.13; 29.01.04. 
 
 
 
(210) 023343 
(220) 2008.04.18 
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 2, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.01. 
 
 
 
(210) 023344 
(220) 2008.04.18 
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 2, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 023345 
(220) 2008.04.18 
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD 

Str. Petru Movilă nr. 2, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 023347 
(220) 2008.04.17 
(730) MARIBOR S.R.L., MD 

Str. Petru Rareş nr. 39, bloc 1, MD-2005, 
 Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PREMIUM", "Natur Pro-
duct", cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, cafeniu-deschis, 
cafeniu-închis, cafeniu-roşcat, galben. 
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(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 20.05.01; 24.03.01; 24.03.02; 28.03.00; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 023348 
(220) 2008.04.17 
(730) Hyundai Motor Company, KR 

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - aparate de locomoţie terestră; vehicule, au-

tomobile, inclusiv autoturisme, autocamioane, 
autobuze, van-uri, remorci, tractoare, roţi de 
vehicule, pneuri; motoare pentru vehicule, 
centuri de siguranţă pentru vehicule, meca-
nisme de transmisie pentru vehicule, geamuri 
de vehicule, ştergătoare de parbrize, dispozi-
tive de siguranţă pentru vehicule, şi anume 
perne de siguranţă, piese şi fitinguri pentru 
toate produsele sus-menţionate incluse în 
clasa 12. 

 

 
 
 
(210) 023349 
(220) 2008.04.17 
(730) Hyundai Motor Company, KR 

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,  
Republica Coreea 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - aparate de locomoţie terestră, vehicule, au-

tomobile, inclusiv autoturisme, autocamioane, 
autobuze, van-uri, remorci, tractoare, roţi de 
vehicule, pneuri; motoare pentru vehicule, 
centuri de siguranţă pentru vehicule, meca-
nisme de transmisie pentru vehicule, geamuri 
de vehicule, ştergătoare de parbrize, dispozi-
tive de siguranţă pentru vehicule, şi anume 
perne de siguranţă, piese şi fitinguri pentru 
toate produsele sus-menţionate incluse în 
clasa 12. 

 

 
 
 
(210) 023350 
(220) 2008.04.17 
(730) Hyundai Motor Company, KR 

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - aparate de locomoţie terestră, vehicule, au-

tomobile, inclusiv autoturisme, autocamioane, 
autobuze, van-uri, remorci, tractoare, roţi de 
vehicule, pneuri; motoare pentru vehicule, 
centuri de siguranţă pentru vehicule, meca-
nisme de transmisie pentru vehicule, geamuri 
de vehicule, ştergătoare de parbrize, dispozi-
tive de siguranţă pentru vehicule, şi anume 
perne de siguranţă, piese şi fitinguri pentru 
toate produsele sus-menţionate incluse în 
clasa 12. 

 

 
 
 
(210) 023351 
(220) 2008.04.18 
(730) CRAZY GLASS S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Mihai Sadoveanu nr. 40/3, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 27.05.10; 27.05.11; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023352 
(220) 2008.04.18 
(730) High Tech Computer Corporation, TW 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 
Taoyuan County 330, Taiwan 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - telefoane mobile; telefoane mobile cu funcţii 

de transmitere a datelor; telefoane video; tele-
foane smart; asistenţi digitali personali (PDA); 

asistenţi digitali personali (PDA) cu sistem de 
poziţionare globală (GPS); asistenţi digitali 
personali (PDA) cu funcţie de comunicare fără 
fir; telefoane VoIP (voice over internet proto-
col); telefoane cu cameră; calculatoare tablet; 
calculatoare slim; calculatoare personale ultra 
mobile (UMPC); căşti, căşti cu funcţie de 
transmitere fără fir; cabluri de sincronizare, 
furci de telefon, baterii, adaptoare de curent 
alternativ, încărcătoare, tocuri de piele pentru 
asistenţi digitali personali (PDA) sau pentru 
telefoane mobile, huse pentru telefoane mobi-
le, huse pentru asistenţi digitali personali 
(PDA), cartele de memorie, seturi auto, încăr-
cătoare pentru telefoane mobile sau asistenţi 
digitali personali (PDA) folosite în automobile, 
suporturi pentru telefoane mobile sau asistenţi 
digitali personali (PDA) folosite în automobile, 
telecomenzi, tastaturi. 

 

(531) CFE(5) 24.15.11; 24.15.21; 26.03.06; 26.03.07. 
 
 
 
(210) 023353 
(220) 2008.04.18 
(730) BUNGE S.A., CH 

13 route de Florissant, 1206 GENEVA,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
29   - uleiuri comestibile. 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.16; 19.07.22. 
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(210) 023354 
(220) 2008.04.18 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023355 
(220) 2008.04.18 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023356 
(220) 2008.04.18 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023358 
(220) 2008.04.18 
(730) CIOBANU Anatolie, MD 

Str. Alecu Russo nr. 3, MD-6401, Nisporeni, 
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine, comercializarea 
produselor din clasa 03. 

 

 
 
 
(210) 023359 
(220) 2008.04.18 
(730) CIOBANU Anatolie, MD 

Str. Alecu Russo nr. 3, MD-6401, Nisporeni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine, comercializarea 
produselor din clasa 03. 

 

 
 
 
(210) 023360 
(220) 2008.04.22 
(730) Infoline communications S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 47, ap. 50, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 25.05.03; 26.01.16; 26.11.03. 
 
 
 
(210) 023361 
(220) 2008.05.08 
(730) TRIANGLE TYRE CO., LTD., CN 

No. 56 Qingdao Middle Road, Weihai, Shan-
dong, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - anvelope; camere interne de pneu pentru 

biciclete, motociclete; camere interne pentru 
pneuri; pneuri tubeless pentru biciclete, moto-
ciclete; pneuri pentru biciclete, motociclete; 
pneuri pentru automobile; anvelope şi banda-
je de cauciuc masiv pentru roţi de vehicule; 
pneuri de roţi de vehicule; pneuri. 

 

(531) CFE(5) 03.06.03; 27.01.08. 
 
 
 
(210) 023362 
(220) 2008.04.21 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală. 
 

 
 
 
(210) 023363 
(220) 2008.04.21 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 023364 
(220) 2008.04.21 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 023365 
(220) 2008.04.21 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 



M+RCI  MD - BOPI 11/2008 (PARTEA II)   

 183

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 023366 
(220) 2008.04.21 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023367 
(220) 2008.04.21 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023368 
(220) 2008.04.21 
(730) LEGALARTE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 
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(210) 023370 
(220) 2008.05.14 
(730) TOTUL PENTRU PECO S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Putnei nr. 30B, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; bare, profiluri, 
plăci de metal, brachete, guseuri de fixare, de 
consolidare, de prindere orizontale, murale, 
de tavan, suporturi de metal montabile; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

20   - mobile, furnituri, oglinzi, rame; produse (ne-
cuprinse în alte clase) din lemn, plută, trestie, 
stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de bale-
nă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlo-
cuitori ai tuturor acestor materiale sau din 
materiale plastice, în special mobile pentru 
birouri şi pentru standuri, afişaj; mese, stan-
duri, etajere, suporturi, console din sticlă, din 
metal, din materiale sintetice pentru aparate 
TV, camere video, ecrane, computere; 

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de 
birou; administrare, exploatare comercială; 

studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, in-
formaţii pentru afaceri, susţinere în comercia-
lizarea produselor sus-indicate; servicii de 
import-export; servicii ale reţelelor de magazi-
ne specializate, recepţionarea comenzilor, 
servicii de vânzare cu amănuntul, angro; ser-
vicii de publicitate, de promovare a produselor 
sus-numite, organizarea şi participarea la 
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale şi de 
promovare, relaţii cu publicul, distribuire de 
publicitate, eşantioane, demonstrare şi etalare 
de produse. 

 

 
 
 
(210) 023373 
(220) 2008.04.22 
(730) ZUSMAN Lev, MD 

Str. Grădinilor nr. 60, ap. 27, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 20.05.25; 25.01.06; 27.05.01. 
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(210) 023374 
(220) 2008.04.24 
(730) CASA IMAGO S.R.L., MD 

Str. Nicolae Bălcescu nr. 4, MD-2071,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde (pantone 368 so-

lid), alb, negru. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023375 
(220) 2008.04.24 
(730) CASA IMAGO S.R.L., MD 

Str. Nicolae Bălcescu nr. 4, MD-2071,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 023376 
(220) 2008.04.24 
(730) CASA IMAGO S.R.L., MD 

Str. Nicolae Bălcescu nr. 4, MD-2071,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

(210) 023377 
(220) 2008.04.22 
(730) CIOBANU Anatolie, MD 

Str. Alecu Russo nr. 3, MD-6401, Nisporeni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine, comercializarea 
produselor din clasa 03. 

 

 
 
 
(210) 023378 
(220) 2008.04.22 
(730) CIOBANU Anatolie, MD 

Str. Alecu Russo nr. 3, MD-6401, Nisporeni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine, comercializarea 
produselor din clasa 03. 

 

 
 
 
(210) 023379 
(220) 2008.04.22 
(730) CIOBANU Anatolie, MD 

Str. Alecu Russo nr. 3, MD-6401, Nisporeni, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine, comercializarea 
produselor din clasa 03. 

 

 
 
 
(210) 023380 
(220) 2008.04.22 
(730) CIOBANU Anatolie, MD 

Str. Alecu Russo nr. 3, MD-6401, Nisporeni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine, comercializarea 
produselor din clasa 03. 

 

 
 
 
(210) 023381 
(220) 2008.04.22 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; preparate 

farmaceutice şi medicale pentru uz uman şi 
veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024184 
(220) 2008.08.29 
(730) Park Global Holdings, Inc., a Delaware 

corporation, US 
701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN 
55305, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
43   - servicii hoteliere, servicii de baruri şi restau-

rante; rezervări de hoteluri, rezervări de spaţii 
de cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.07; 05.01.16. 
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Lista mărcilor înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei  ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de 
depozit 

(220) 
Data de 
depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data înre-

gistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 023132 2008.03.19 16962 2008.09.12 03,06,07,09,11,

12,16,19,20,21,
25,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,
36,37,39,40,41,

42,43,44,45 

RUCAN Minodora, MD 6/2008 

2 012024 2002.10.22 17037 2008.10.13 38 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 9/2008 
3 021320 2007.05.31 17100 2008.10.02 09 ACHIRI Serghei, MD 6/2008 
4 021707 2007.08.10 17101 2008.10.02 41,44 POPESCU Maria, MD 6/2008 
5 021708 2007.08.10 17102 2008.10.02 41,44 POPESCU Maria, MD 6/2008 
6 021637 2007.08.01 17103 2008.10.21 01,03,05,10, 

32,35,44 
PRODIAFARM S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2008 

7 021644 2007.08.01 17104 2008.10.21 35 VIOCRIS-IMPEX S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2008 

8 021645 2007.08.01 17105 2008.10.21 35 VIOCRIS-IMPEX S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2008 

9 021646 2007.08.01 17106 2008.10.21 35 VIOCRIS-IMPEX S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2008 

10 021648 2007.08.01 17107 2008.10.21 35 VIOCRIS-IMPEX S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2008 

11 021655 2007.08.02 17108 2008.10.21 34 Mul Chand Malu, AE 6/2008 
12 021657 2007.08.14 17109 2008.10.21 35 POLICONTRACT S.R.L., MD 6/2008 
13 021663 2007.08.10 17110 2008.10.21 16 MOLDCARTON S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
6/2008 

14 021666 2007.08.06 17111 2008.10.21 01,05,07, 
31,35,44 

OMS Investments, Inc., a Delaware 
Corporation, US 

6/2008 

15 021674 2007.08.07 17112 2008.10.21 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA (also trading as Toyota  Motor 
Corporation), JP 

6/2008 

16 021675 2007.08.14 17113 2008.10.21 03,16,25,35 AQUARELLE S.R.L., MD 6/2008 
17 021677 2007.08.08 17114 2008.10.21 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 

CH 
6/2008 

18 021685 2007.08.10 17115 2008.10.21 25,35 DUMBRAVA Georgeta, MD 6/2008 
19 021689 2007.08.10 17116 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 

reprezentanţă, MD 
6/2008 

20 021690 2007.08.10 17117 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 

21 021691 2007.08.10 17118 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 

22 021692 2007.08.10 17119 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 

23 021693 2007.08.10 17120 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 

24 021694 2007.08.10 17121 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 

25 021696 2007.08.10 17122 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 



MD - BOPI 11/2008 (PARTEA II) TRADEMARKS 
 

 188 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
26 021698 2007.08.10 17123 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 

reprezentanţă, MD 
6/2008 

27 021699 2007.08.10 17124 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 

28 021700 2007.08.10 17125 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 

29 021702 2007.08.10 17126 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 

30 021703 2007.08.10 17127 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 

31 021704 2007.08.10 17128 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 

32 021709 2007.08.15 17129 2008.10.21 20,24,28,35 HENDRIX BAIL S.R.L.,  întreprindere 
mixtă, MD 

6/2008 

33 021714 2007.08.14 17130 2008.10.21 35 WORLD MEDICINE LIMITED, 
reprezentanţă, MD 

6/2008 

34 021717 2007.08.13 17131 2008.10.21 25,35,39 SUROV Maxim, MD 6/2008 
35 021718 2007.08.13 17132 2008.10.21 05 Pfizer Inc., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

6/2008 

36 021720 2007.08.14 17133 2008.10.21 05,16,35 EREMIA Vladislav, MD 6/2008 
37 021721 2007.08.14 17134 2008.10.21 32,33 Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo 

"Pivovarnea Moscva-Efes", RU 
6/2008 

38 021726 2007.08.15 17135 2008.10.21 41 MARGINE Vladislav, MD 6/2008 
39 021739 2007.08.17 17136 2008.10.21 36 ACE Limited (a Corporation of the 

Cayman Islands), BM 
6/2008 

40 021754 2007.08.30 17137 2008.10.21 35 Büge-Petricanca S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2008 

41 021759 2007.09.05 17138 2008.10.21 33,35 CĂLĂRAŞI DIVIN S.A., MD 6/2008 
42 021764 2007.08.28 17139 2008.10.21 34 Japan Tobacco Inc., JP 6/2008 
43 021778 2007.09.06 17140 2008.10.21 01,35 POLICONTRACT S.R.L., MD 6/2008 
44 021785 2007.08.30 17141 2008.10.21 05,29 TIAXIM GRUP S.R.L., MD 6/2008 
45 021788 2007.09.13 17142 2008.10.21 37 ROMSTAL IMEX S.R.L., RO 6/2008 
46 021830 2007.09.03 17143 2008.10.21 36 Oncor International LLC. (a State of 

Delaware limited liability company), 
US 

6/2008 

47 021834 2007.09.04 17144 2008.10.21 05 CHICU Vasile, MD 6/2008 
48 021865 2007.09.04 17145 2008.10.21 25 Tommy Hilfiger Licensing LLC, a 

company, organized and existing 
under the laws of Delaware, US 

6/2008 

49 021873 2007.09.05 17146 2008.10.21 01,05 NUFARM, FR 6/2008 
50 021880 2007.09.07 17147 2008.10.21 19 SUPRATEN S.A., MD 6/2008 
51 022694 2008.01.15 17148 2008.10.21 22,37 NATIN Iurii, MD 6/2008 
52 022814 2008.02.08 17149 2008.10.21 16 MOLDCARTON S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
6/2008 

53 022836 2008.02.12 17150 2008.10.21 25,35 CORDELEAN Ludmila, MD 6/2008 
54 023029 2008.03.14 17151 2008.10.21 29,30,31,32, 

33,34,35 
BESCHIERU Radu, MD 6/2008 

55 021633 2007.07.31 17152 2008.10.21 32,33 PROXIMO SPIRITS, INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

6/2008 

56 021634 2007.07.31 17153 2008.10.21 32,33 PROXIMO SPIRITS, INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

6/2008 

57 021635 2007.07.31 17154 2008.10.21 32,33 PROXIMO SPIRITS, INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

6/2008 

58 018638 2006.01.28 17155 2008.10.24 35,44 CERNOBAI Dumitru, MD 6/2008 
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59 018890 2006.03.06 17156 2008.10.24 30,31 ECOPRIM-PRO S.R.L., MD 6/2008 
60 019156 2005.10.03 17157 2008.10.24 25 H&M Hennes & Mauritz AB, SE 6/2008 
61 019162 2006.04.11 17158 2008.10.24 09,16,18,35, 

37,38,42 
ALDEMON TECHNOLOGIES LIMI-
TED, CY 

6/2008 

62 019286 2006.05.02 17159 2008.10.24 33 CUZNEŢOV Iurie, MD 6/2008 
63 019431 2006.06.07 17160 2008.10.24 07,11 HANSA-M, S.R.L., MD 6/2008 
64 019525 2006.06.28 17161 2008.10.24 12,35,37 GANGAN Alexandru, MD 6/2008 
65 019571 2006.06.29 17162 2008.10.24 09,11 Moldagroproduct S.R.L., MD 6/2008 
66 019591 2006.06.29 17163 2008.10.24 30 ZACRÎTE ACŢIONERNE 

TOVARÎSTVO "AVK", UA 
6/2008 

67 019599 2006.06.29 17164 2008.10.24 30 ZACRÎTE ACŢIONERNE 
TOVARÎSTVO "AVK", UA 

6/2008 

68 019836 2006.08.08 17165 2008.10.24 38,41 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 6/2008 
69 020075 2006.09.27 17166 2008.10.24 31 KRISTEV Simion, MD 6/2008 
70 020159 2006.10.18 17167 2008.10.24 35 VINOGRADOVA L.G., întreprindere 

individuală, MD 
6/2008 

71 020212 2006.10.24 17168 2008.10.24 05,35  FLUMED-FARM S.R.L., MD 6/2008 
72 020400 2006.12.01 17169 2008.10.24 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and 

Chemical Industry, Joint Stock Com-
pany, BA 

6/2008 

73 020424 2006.12.11 17170 2008.10.24 21,35 Bernulina S.R.L., firmă, MD 6/2008 
74 020436 2006.12.05 17171 2008.10.24 29 Georg Gavrilović, HR 6/2008 
75 020595 2007.01.23 17172 2008.10.24 21 Zolotoi Aist S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, fabrică de vinuri şi divi-
nuri, MD 

6/2008 

76 020640 2007.01.25 17173 2008.10.24 09,37,39 CENTRA, S.A., PL 6/2008 
77 020654 2007.02.01 17174 2008.10.24 33,35 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., între-

prindere mixtă, MD 
6/2008 

78 020690 2007.02.07 17175 2008.10.24 05,30,35 LOS-TRANSFER S.R.L., MD 6/2008 
79 020748 2007.02.20 17176 2008.10.24 02,16,19 Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalini-

stiu promîslove pidprîemstvo "ZIP", 
UA 

6/2008 

80 020803 2007.03.01 17177 2008.10.24 09,35,37 POCHILESAM S.R.L., MD 6/2008 
81 020884 2007.03.15 17178 2008.10.24 05 LABORATORIOS CASASCO 

S.A.I.C., AR 
6/2008 

82 020886 2007.03.15 17179 2008.10.24 05 LABORATORIOS CASASCO 
S.A.I.C., AR 

6/2008 

83 020920 2007.03.23 17180 2008.10.24 30,35 RICIN ZAHAR COM S.R.L., RO 6/2008 
84 020933 2007.03.30 17181 2008.10.24 32,35 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 6/2008 
85 021153 2007.04.27 17183 2008.10.24 35,42 DRANICERU Alexandru, MD 6/2008 
86 021207 2007.05.08 17184 2008.10.24 05 Celgene Corporation, a Delaware 

corporation, US 
6/2008 

87 021208 2007.05.08 17185 2008.10.24 05 Celgene Corporation, a Delaware 
corporation, US 

6/2008 

88 021214 2007.05.21 17186 2008.10.24 37,42 ZOLOTUHIN Alexandru, MD 6/2008 
89 021216 2007.05.10 17187 2008.10.24 30 Wm.  Wrigley Jr. Company, corporaţie 

din statul Delaware, US 
6/2008 

90 021223 2007.05.15 17188 2008.10.24 29 CARMEZ S.A., MD 6/2008 
91 021249 2007.05.25 17189 2008.10.24 05,35 BIOVETPROTECT-GRUP S.R.L., 

societate comercială, MD 
6/2008 

92 021297 2007.05.29 17190 2008.10.24 29,35 VC-Saturn-13 S.R.L., MD 6/2008 
93 021411 2007.06.18 17191 2008.10.24 05,35 KVARTIUK Pavel, MD 6/2008 
94 021434 2007.06.26 17192 2008.10.24 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

6/2008 
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95 021435 2007.06.26 17193 2008.10.24 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

6/2008 

96 021436 2007.06.20 17194 2008.10.24 29 PALAMARCIUC Ghenadie, MD 6/2008 
97 021439 2007.06.20 17195 2008.10.24 29 PALAMARCIUC Ghenadie, MD 6/2008 
98 021458 2007.06.25 17196 2008.10.24 05,29,30,32,35 International Business Company "Nu-

tritek International, Corp.", VG 
6/2008 

99 020307 2006.11.21 17197 2008.10.29 16 Ihtus-Grup S.R.L., MD 2/2008 
100 021485 2007.07.05 17198 2008.10.24 20,35 LARCOV Oleg, MD 6/2008 
101 021486 2007.07.04 17199 2008.10.24 33 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 

company organized and existing un-
der the laws of Mexico, MX 

6/2008 

102 021499 2007.07.11 17200 2008.10.24 35,42,45 USCOV Ruslan, MD 6/2008 
103 021517 2007.07.23 17201 2008.10.24 09,35,38 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 6/2008 
104 021519 2007.07.23 17202 2008.10.24 09,35,38 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 6/2008 
105 021522 2007.07.23 17203 2008.10.24 09,35,38 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 6/2008 
106 021547 2007.07.17 17204 2008.10.24 21,32,33,35 Anadolu Efes Technical and Mana-

gement Consultancy N.V., AN 
6/2008 

107 021568 2007.07.17 17205 2008.10.24 30 The Quaker Oats Company, corpo-
raţie din statul New Jersey, US 

6/2008 

108 021569 2007.07.17 17206 2008.10.24 30 The Quaker Oats Company, corpo-
raţie din statul New Jersey, US 

6/2008 

109 021570 2007.07.18 17207 2008.10.24 35,39 EVW-CAMIOANE, întreprindere cu 
capital străin, MD 

6/2008 

110 021572 2007.07.20 17208 2008.10.24 35,41,45 MADAN ORBIS LEX, birou individual 
de avocaţi, MD 

6/2008 

111 021593 2007.07.20 17209 2008.10.24 35 DODI Victoria, MD 6/2008 
112 021605 2007.08.01 17210 2008.10.24 05 Ilgar Ahmadov, AZ 6/2008 
113 021613 2007.07.24 17211 2008.10.24 05,29,30,32,35 International Business Company "Nu-

tritek International, Corp.", VG 
6/2008 

114 021619 2007.07.26 17212 2008.10.24 01,17,19,35 EUROBLOC S.R.L., societate comer-
cială, MD 

6/2008 

115 021622 2007.08.02 17213 2008.10.24 35,38,41 CUDREAVŢEV Pavel, MD 6/2008 
116 021632 2007.07.31 17214 2008.10.24 32,33 PROXIMO SPIRITS, INC., corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

6/2008 

117 021724 2007.08.14 17215 2008.10.24 25 KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEI-
SAKUSHO (d.b.a. HITACHI, Ltd.), JP 

6/2008 

118 019059 2006.03.30 17216 2008.10.24 33 ALCOLUX S.R.L., MD 2/2008 
119 019060 2006.03.30 17217 2008.10.24 33 ALCOLUX S.R.L., MD 2/2008 
120 020512 2007.01.11 17218 2008.10.24 30,35 DOBROGEA GRUP S.A., societate 

comercială, RO 
12/2007 

121 020662 2007.02.02 17219 2008.10.24 29,35 NEGRITU Lilia, MD 2/2008 
122 021160 2007.05.23 17220 2008.10.24 05 R&P Bolgar Farm S.R.L., între-

prindere mixtă, MD 
5/2008 

123 021515 2007.07.16 17221 2008.10.24 35,39,43 Scop-Real S.R.L., MD 5/2008 
124 021597 2007.07.23 17222 2008.10.24 29,30 B.S.A., FR 5/2008 
125 021602 2007.08.01 17223 2008.10.24 05 Ilgar Ahmadov, AZ 5/2008 
126 021607 2007.08.01 17224 2008.10.24 05 Ilgar Ahmadov, AZ 5/2008 
127 021608 2007.08.01 17225 2008.10.24 05 Ilgar Ahmadov, AZ 5/2008 
128 016660 2005.04.06 17226 2008.10.24 33 CASCADVIN S.R.L., MD 3/2007 
129 019887 2006.08.16 17227 2008.10.29 09,11,35 REGAL ELECTRONIC S.R.L., so-

cietate comercială, MD 
2/2008 

130 020909 2007.03.22 17228 2008.10.24 33 RENAISSANCE-PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

2/2008 

131 021542 2007.07.11 17229 2008.10.24 05 Public Joint Stock Company "Pharm-
standard-Leksredstva", RU 

5/2008 
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132 021546 2007.07.24 17230 2008.10.24 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip 

închis, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

5/2008 

133 021589 2007.07.19 17231 2008.10.24 33 ''Baikal'', Limited Liability Company, 
RU 

5/2008 

134 021614 2007.07.25 17232 2008.10.24 35 LUMILUX-COM S.R.L., MD 5/2008 
135 019769 2006.07.26 17233 2008.10.24 30 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 10/2007 
136 019986 2006.09.15 17234 2008.10.24 05,35 Farmina S.R.L., MD 9/2007 
137 022474 2007.12.07 17235 2008.10.24 29,35 SELEŢCHI Nadejda, MD 6/2008 
138 021661 2007.08.14 17236 2008.10.24 03,16,25 AQUARELLE S.R.L., MD 1/2008 
139 021512 2007.07.17 17237 2008.10.30 29,35,39 CERPRODCOM S.R.L., MD 5/2008 
140 021623 2007.08.02 17963 2008.10.24 35 SPORT-LINE S.R.L., MD 6/2008 
141 021366 2007.06.25 17964 2008.10.24 01 FTALI-CHIRIAC, întreprindere indivi-

duală, MD 
6/2008 
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Lista mărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  
numerele BOPI în care au  fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST. 3 OMPI (442)      
Nr. 

BOPI 

(450)      
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 70 2018.02.21 05 Bayer CropScience SA, FR 

16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon,  
Franţa 

 7/1994 

2 2R 152 2018.08.27 25 WOLVERINE WORLD WIDE,  INC., corporaţia 
statului Michigan, US 
9341 Courtland Drive, NE, Rockford, Michigan 
49351, Statele Unite ale Americii 

 7/1994 

3 R 4503 2015.01.19 33 Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/1996 4/1997 

4 R 4983 2016.04.19 33 COJUŞNA, fabrică de vinuri, MD 
MD-3715, Cojuşna, Străşeni, Republica Mol-
dova 

4/1997 10/1997 

5 R 5000 2016.02.05 33 Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

5/1997 10/1997 

6 R 5004 2016.02.05 33 Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

5/1997 10/1997 

7 R 5843 2017.07.04 09,15,35,38,
41 

RADIO Poli Disc S.R.L., studiou comercial de 
producţie, MD 
Şos. Hînceşti  nr. 59, bloc 1,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

4/1998 9/1998 

8 R 6196 2017.12.05 35,38,41 ZAO "FM Media group", RU 
str. Zoologicheskaya, 2, Moscow, 123242, 
Federaţia Rusă 

10/1998 3/1999 

9 R 6287 2016.04.19 33 COJUŞNA, fabrică de vinuri, MD 
MD-3715, Cojuşna, Străşeni, Republica Mol-
dova 

4/1997 4/1999 

10 R 6288 2016.04.19 33 COJUŞNA, fabrică de vinuri, MD 
MD-3715, Cojuşna, Străşeni, Republica Mol-
dova 

4/1997 4/1999 

11 R 6309 2017.12.03 35 Omnicom International Holdings Inc., US 
720 California Street, San Francisco, Califor-
nia 94108, Statele Unite ale Americii 

11/1998 4/1999 

12 R 6314 2018.01.14 12 BOEING MANAGEMENT COMPANY, US 
2201 Seal Beach Boulevard, M/C 110-SB36, 
Seal Beach, California 90740-1515, Statele 
Unite ale Americii 

11/1998 4/1999 

13 R 6315 2018.01.14 12 BOEING MANAGEMENT COMPANY, US 
2201 Seal Beach Boulevard, M/C 110-SB36, 
Seal Beach, California 90740-1515, Statele 
Unite ale Americii 

11/1998 4/1999 

14 R 6361 2018.01.11 34 AKTSIONERNO DROUJESTVO 
"BULGARTABAC HOLDING", BG 
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 Sofia,  
Bulgaria 

11/1998 5/1999 

15 R 6418 2018.02.10 19 MAKING EQUIPMENT COMPANY  S.R.L., 
firmă, MD 
Str. Tricolorului nr. 40, ap. (of.) 9,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

12/1998 6/1999 
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16 R 6466 2018.09.23 29,31,35,40 BARGUES AGRO INDUSTRIE S.A., filială din 

Republica Moldova a firmei franceze, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 5,  
MD-5801, Teleneşti, Republica Moldova 

12/1998 6/1999 

17 R 6472 2018.03.12 12 Jaguar Cars Limited, GB 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, 
Regatul Unit 

1/1999 7/1999 

18 R 6490 2018.03.11 03,05 The Mentholatum Company, corporaţie a Sta-
tului Delaware, US 
707 Sterling Drive, Orchard Park, NY 14127, 
Statele Unite ale Americii 

1/1999 7/1999 

19 R 6493 2018.03.19 33 OENO CONSULTING S.R.L., întreprindere 
tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Ion Creangă nr. 25, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/1999 7/1999 

20 R 6500 2018.04.16 19 BPB plc, GB 
Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 
4HQ, Regatul Unit 

2/1999 7/1999 

21 R 6526 2018.01.26 35,42 HLT International IP LLC, US 
9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, Califor-
nia 90210, Statele Unite ale Americii 

2/1999 8/1999 

22 R 6531 2018.04.03 02,03 WAXOYL AG, CH 
Oberwilerstrasse 98, Postbox 4027, Basle, 
Elveţia 

2/1999 8/1999 

23 R 6546 2018.04.17 21,35 GLASS CONTAINER COMPANY S.A., între-
prindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 201,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2/1999 8/1999 

24 R 6588 2018.05.22 12 GENERAL MOTORS CORPORATION, corpo-
raţie organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, State 
of Michigan 48265-3000,  
Statele Unite ale Americii 

3/1999 8/1999 

25 R 6608 2018.05.26 29 ALFA-NISTRU S.A., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 131,  
MD-3000, Soroca, Republica Moldova 

4/1999 9/1999 

26 R 6641 2018.07.08 09,16,35,36,
41,42 

PwC Business Trust, a business trust 
organized under the laws of the State of 
Delaware, US 
300 Madison Avenue, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

4/1999 9/1999 

27 R 6642 2018.07.08 09,16,35,36,
41,42 

PwC Business Trust, a business trust 
organized under the laws of the State of 
Delaware, US 
300 Madison Avenue, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

4/1999 9/1999 

28 R 6643 2018.07.08 09,16,35,36,
41,42 

PwC Business Trust, a business trust 
organized under the laws of the State of 
Delaware, US 
300 Madison Avenue, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

4/1999 9/1999 

29 R 6690 2018.07.14 05 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

4/1999 10/1999 

30 R 6708 2018.07.23 05,31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

5/1999 10/1999 

31 R 6710 2018.07.27 16,38,41 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

5/1999 10/1999 

32 R 6734 2018.08.18 05,30 Cadbury Ireland Ltd., IE 
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irlanda 

5/1999 11/1999 

33 R 6735 2018.08.18 05,30 Cadbury Ireland Ltd., IE 
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irlanda 

5/1999 11/1999 
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34 R 6736 2018.08.18 05,30 Cadbury Ireland Ltd., IE 

Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irlanda 
5/1999 11/1999 

35 R 6737 2018.08.18 30 Cadbury Ireland Ltd., IE 
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irlanda 

5/1999 11/1999 

36 R 6738 2018.08.18 30 Cadbury Ireland Ltd., IE 
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irlanda 

5/1999 11/1999 

37 R 6739 2018.08.18 30 Cadbury Ireland Ltd., IE 
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irlanda 

5/1999 11/1999 

38 R 6751 2018.10.07 34,34 Souza Cruz S.A., BR 
Rua Candelaria, 66, Rio de Janeiro, RJ, Brazil 

6/1999 11/1999 

39 R 6782 2018.10.02 12,35,42,41 Opel Eisenach GmbH, DE 
Adam-Opel-Strasse 100, 99817 Eisenach, 
Germania 

6/1999 11/1999 

40 R 6792 2018.09.18 05 NYCOMED PHARMA AS, NO 
Drammensveien 852, P.O. Box 205, 1372 
Asker, Norvegia 

6/1999 11/1999 

41 R 6793 2018.09.18 05 NYCOMED PHARMA AS, NO 
Drammensveien 852, P.O. Box 205, 1372 
Asker, Norvegia 

6/1999 11/1999 

42 R 6813 2018.09.28 35 FLEISHMAN-HILLARD INC., US 
200 North Broadway, St. Louis, MO 63102, 
Statele Unite ale Americii 

6/1999 12/1999 

43 R 6817 2018.09.30 07,12 THE TIMKEN COMPANY, US 
1835 Dueber Avenue, S.W., Canton, Ohio 
44706, Statele Unite ale Americii 

6/1999 12/1999 

44 R 6844 2018.10.29 32,33 Robert Mondavi Winery, US 
841 Latour Court, NAPA, California 94558, 
Statele Unite ale Americii 

7/1999 12/1999 

45 R 6845 2018.10.29 32,33 Robert Mondavi Winery, US 
841 Latour Court, NAPA, California 94558, 
Statele Unite ale Americii 

7/1999 12/1999 

46 R 6846 2018.11.03 03 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

7/1999 12/1999 

47 R 6870 2018.11.19 05 Pfizer Caribe Limited, GB 
Coutts House, Le Truchot, St. Peter Port, 
Guernsey GY1 1WD,  
Insulele Anglo-Normande 

7/1999 12/1999 

48 R 6880 2018.10.23 30 Cadbury Ireland Ltd., IE 
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irlanda 

7/1999 1/2000 

49 R 6906 2018.11.12 10 J.K. ANSELL LIMITED, IN 
Plot No. G-35 & 36 MIDC Industrial Area, 
Waluj, Aurangabad - 431136, India 

7/1999 1/2000 

50 R 6929 2018.11.20 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

8/1999 1/2000 

51 R 6936 2018.09.30 03 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., US 
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 
10022, Statele Unite ale Americii 

8/1999 2/2000 

52 R 6950 2018.10.07 09 United Parcel Service of America, Inc., corpo-
raţie Delaware, US 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 
30328, Statele Unite ale Americii 

8/1999 1/2000 

53 R 6959 2018.07.22 09,16,35,38,
42 

INTEL CORPORATION, corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului Delaware, 
US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119,  
Statele Unite ale Americii 

8/1999 2/2000 

54 R 7042 2018.08.03 36 Citigroup Inc., corporaţie organizată şi existen-
tă conform legilor Statului Delaware, US 
399 Park Avenue, New York, New York 10043, 
Statele Unite ale Americii 

10/1999 3/2000 

55 R 7045 2018.10.13 09,16,35,38,
41 

MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

10/1999 3/2000 
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56 R 7061 2018.12.04 09,16,35,38,

41 
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

10/1999 3/2000 

57 R 7062 2018.12.04 09,16,35,38,
41 

MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

10/1999 3/2000 

58 R 7063 2018.12.04 09,16,35,38,
41 

MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

10/1999 3/2000 

59 R 7064 2018.12.04 09,16,35,38,
41 

MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

10/1999 3/2000 

60 R 7065 2018.12.04 09,16,35,38,
41 

MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

10/1999 3/2000 

61 R 7115 2018.10.14 03,05 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

10/1999 4/2000 

62 R 7116 2018.10.14 03,05 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

10/1999 4/2000 

63 R 7117 2018.10.14 03,05 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

10/1999 4/2000 

64 R 7544 2018.11.30 39 United Parcel Service of America, Inc., US 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 
30328, Statele Unite ale Americii 

5/2000 10/2000 

65 R 7545 2018.11.30 39 United Parcel Service of America, Inc., US 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 
30328, Statele Unite ale Americii 

5/2000 10/2000 

66 R 7675 2018.04.17 33 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

2/1999 12/2000 

67 R 7676 2018.04.17 33 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

2/1999 12/2000 

68 R 7688 2018.12.04 05,33,42 BABII Daniel, MD 
Str. Mitropolitul Petru Movilă nr. 23, bloc 2, ap. 1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

5/1999 12/2000 

69 R 8525 2018.10.29 09,16,35,38,
41 

MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,  
a Mauritian company, MU 
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
Port Louis, Maurice 

10/2001 4/2002 

70 R 9294 2017.09.03 39,42 LEAHU Alexei, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, bloc 2, 
ap. 30,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

10/1998 3/2003 

71 R 12309 2018.07.15 33 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

1/2005 6/2005 

72 R 12310 2018.07.15 33 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

1/2005 6/2005 

73 R 12311 2018.07.15 33 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

1/2005 6/2005 

74 R 12312 2018.07.15 33 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

1/2005 6/2005 
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